
Vedtekter for flytebryggegruppa, revidert og vedtatt den 30.01.2020 ved årsmøte. 
 

1) Formål 
Flytebryggegruppa er en gruppe innen Kystlaget Trondhjem. 
Gruppas formål er drift og vedlikehold av flytebrygga, som er ment for Kystlagsmedlemmers mindre tradisjonsbåter som ikke kan 
ligge ved kai. 
 

2) Medlemskap 
Ingen kan leie plass ved flytebrygga uten samtidig å være medlem av Forbundet Kysten, Trøndelag Kystlag og Kystlaget 
Trondhjem. 
 

3) Andelseiere/ innskudd. 
Kystlagsmedlemmer som har betalt innskudd (andel) har rett til plass ved flytebrygga (se pkt. 6 vedr. ansiennitet). Innskuddets 
størrelse bestemmes av årsmøtet, er ikke omsettelig, refunderes ikke ved oppsigelse av båtplass eller andre forhold som tilsier at 
båtplass ikke lenger kan tilbys ved brygga og kan ikke overdras til andre. Gruppa vurderer sin størrelse ut fra hensiktsmessighet i 
forhold til antall båter og plass ved flytebrygga. Eventuelt nye andelseiere bestemmes av årsmøtet etter søknader fra 
Kystlagsmedlemmer. 
I perioder med god plass ved flytebrygga (for eksempel vinterhalvåret), kan det leies ut båtplasser til Kystlagsmedlemmer som ikke 
er andelseiere for en kortere periode. 
 

4) Leie. 
Det betales en årlig (sommer- og vinterleie) for andelshavere evt. månedlig leie for ikke-andelshavere. Leiesatsene bestemmes av 
årsmøtet. 
Det utarbeides en leieavtale for brukere av flytebrygga. 
 

5) Årsmøte. 
 
Årsmøte er gruppas høyeste myndighet. Det avholdes i løpet av januar (før Kystlagets årsmøte). 
Kun andelseiere har stemmerett.  Andelseiere som har hatt båt ved flytebrygga de siste tre åra, eller som har meldt fra at de ønsker 
det, blir skriftlig innkalt til årsmøtet med minimum 14 dagers varsel. 
For andre henvises til innkalling til årsmøte via oppslag på skuret. 
Forslag til årsmøtesaker må være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet. 
 
                Dagsorden for årsmøtet skal inneholde 
 

1) Valg av referent og ordstyrer 
2) Årsmelding og regnskap 
3) Fastsettelse av 1) innskuddets størrelse 2) leiepriser 3) nye andelseiere 
4) Budsjett 
5) Innkomne saker 
6) Flytebryggas vedlikeholdsplan 
7) Valg av styre; leder og nestleder (kasserer), de velges for 2 år. Nestleder det første året er leder det andre året. Det velges 

altså nestleder hvert år. 
 
Årsmøtet kan endre vedtekter, unntatt pkt. 9, med 2/3 flertall. Andre saker avgjøres med simpelt flertall. 
Ekstraordinært årsmøte innkalles når leder eller minimum 3 medlemmer krever det. Innkalling som ved ordinert årsmøte 
 

 
6) Bruk av flytebrygga 

Flytebrygga er underlagt Fosenkaireglene, men har egne bruksregler. Bruksreglene er en del av leieavtalen. 
Brukere av flytebrygga må melde sitt behov for båtplass til styret innen den 15. april hvert år. 
Hvis det ikke skulle være båtplass til alle andelseiere, har de prioritet som har hatt båt ved flytebrygga flest år de 3 siste åra. 
Tvister om bruken av flytebrygga prøves løst innad i gruppa, men skal legges fram og avgjøres av rådet i Kystlaget Trondhjem i 
fastlåste saker. 
 

7) Dugnad/vedlikehold. 
Alle brukere av flytebrygga oppfordres til aktivt å delta i dugnads/vedlikeholdsarbeider på flytebrygga. 
 

8) Eksklusjon. 
Ved grove overtredelser av bruksreglene for flytebrygga, eller opptreden slik at det skader gruppas anseelse, kan styreleder bortvise, 
ekskludere, medlemmers bruksrett inntil årsmøte eller ekstraordinært årsmøte har vurdert saken. 
 

9) Oppløsning. 
Med 2/3 flertall i to på hverandre følgende år, kan årsmøte bestemme at gruppa skal oppløses. Ved eventuell oppløsning skal 
gruppas midler/eiendeler overdras Kystlaget Trondhjem. 

 
 
 


