
Informasjon 

Revisjon 1 2016.03.04 
 

Om medlemskap i Døvik Båtforening 

En orientering for de som vil søke medlemskap 

Om foreningen: 

Døvik Båtforening (DBF) er ifølge norsk lovgivning og ulovfestet rettspraksis en forening. Det vil si at 

den er en selvstendig juridisk person som ledes av sitt årsmøte og administreres av et valgt styre 

som arbeider etter vedtekter og instrukser gitt av årsmøtet. 

Om betingelser for medlemskap: 

Medlemskap i DBF er å betrakte som en privatrettslig avtale mellom den juridiske personen DBF og 

det enkelte medlem. Når en person melder seg inn i DBF innebærer det at vedkommende aksepterer 

DBFs vedtekter og tilhørende instrukser som betingelse for medlemskapet. Medlemskapsavtalen 

ansees som inngått når første kontingent registreres som innbetalt. 

Om eiendomsrett: 

DBFs status som forening, registrert i Frivillighetsregisteret, innebærer at medlemmene ikke har 

noen form for eiendomsrett til foreningens aktiva og at de ikke kan ha økonomisk gevinst av sitt 

medlemskap. Det utstedes derfor heller ikke noe eierbevis, andelsbrev eller lignende for en båtplass. 

Medlemmet får kun tildelt en bruksrett til en bestemt bryggeplass. Dette registreres i foreningens 

database.  

Om finansiering av anlegg: 

DBF har vedtatt å finansiere investeringer i anlegg og eiendom gjennom å ta opp lån hos de 

medlemmer som til en hver tid har bruksrett til en båtplass. De som får tildelt bruksrett må derfor 

innbetale et ansvarlig, rentefritt lån til foreningen tilsvarende den verdien bryggeplassen 

representerer. Lånet er sikret i verdien av DBFs eiendom og anlegg. Disse verdiene, og dermed 

verdien av den lånte kapitalen, nedskrives ikke, men kan endres av årsmøtet etter regler nærmere 

beskrevet i pkt. 9.5 i Hovedinstruks. Når bruksretten til bryggeplassen opphører innløses lånet med 

den verdi årsmøtet har fastsatt på det aktuelle tidspunkt. Skulle DBF oppløses skal alle overskytende 

midler tilfalle formål utenfor medlemskretsen, ref. vedtektene § 8. 

Om dugnadsplikt: 

Medlemskap i DBF innebærer som før nevnt at vedtektene aksepteres som betingelser for 

medlemskapsavtalen, herunder plikten til å delta i dugnadsarbeidet. Det foreligger ingen 

bestemmelser i norsk lovgivning kjent for DBF som forhindrer foreningen å ha dugnadsplikt som en 

betingelse for medlemskap. DBFs eksistens hviler på medlemsmassens vilje til å delta i drift og 

vedlikehold av organisasjon og anlegg, og dugnadsplikten er derfor selve grunnsteinen i foreningens 

arbeid.  

Om avvikskostnader: 

Da medlemmene har plikt til å delta i driften av foreningen har DBF vedtatt en adgang til å ilegge 

avvikskostnader til medlemmer som unnlater å følge opp pålagte oppgaver eller etterleve vedtatte 
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bestemmelser. Dette er hjemlet i vedtektene og detaljer er gitt i foreningens hovedinstruks. 

Avvikskostnaden er for tiden fastsatt til en antatt pris for 1-en arbeidstime som foreningen må kjøpe 

inn eksternt eller som må utføres av andre i foreningen når et medlem ikke følger opp sine plikter. 

Avvikskostnaden er ikke å anse som gebyr eller straff 

Om utestengelse: 

Unnlatelse av å følge opp foreningens bestemmelser, det være seg dugnadsplikt eller andre 

regulerte forhold, medfører at et medlem kan utestenges. Dette er beskrevet i vedtektenes § 4.9. 

Her er det viktig å merke seg at utestengelsesmuligheten er hjemlet i norsk lov, i et prinsipp definert 

som en selvdømmeklausul. Dette er en klausul foreninger og frivillige organisasjoner kan ta inn i sine 

medlemsbetingelser for å sette makt bak sine vedtekter og bestemmelser. DBF har hatt klausulen i 

sine vedtekter i mange år, og har også benyttet den i noen tilfeller.  
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