
 
 

  SØKNAD OM MEDLEMSKAP             (Returneres til SBFs arkiv)

Navn: _____________________________________ Båt:____________________________

Gate-/veiadresse:______________________ Postnr:________ Sted:___________________

Tlf:______________ Mobiltlf:_____________E-post:________________________________

Medlemskap:
Som medlem forplikter jeg meg til å rette meg etter foreningens lover og vedtekter:

Havner og opplagsplass:
Tildeling av havne- og/eller opplagsplass skjer kun etter søknad til styret, v/havneformannen. 
Når jeg har fått tildelt havne- eller opplagsplass forplikter jeg meg til å følge reglene som er 
gitt i foreningens havnereglement.
Dersom båten selges, skal styret  umiddelbart  orienteres skriftlig om salget.   Jeg er,  som 
selger,  ansvarlig  for  at  båten  fjernes,  såfremt  kjøperen  ikke  har  fått  styrets  tilsagn  om 
båtplass/opplagsplass.

Medlemskapet trer i kraft når medlemskapskontingenten er betalt. Dersom jeg opparbeider 
meg gjeld til SBF p.g.a. ubetalte kontingenter og/eller avgifter, hviler båten som pant. Styret 
har min fullmakt til å selge båten for dekning av slik gjeld.

Med min virksomhet i havneområdet forplikter jeg meg til å holde orden og ikke la båten ligge 
utover  angitt  tidsfrist  på opplagsplassen,  ikke la  båten synke eller  på annen måte volde 
foreningen ulempe.

Dersom styret finner at jeg ikke overholder foreningens lover og regelverk, og heller ikke tar 
hensyn til gitte varsler, opphører medlemskapet, og jeg er derved forpliktet til å fjerne båten 
fra foreningens område. SBF har min fullmakt til å fjerne båten for min regning dersom jeg 
selv ikke følger foreningens pålegg om fjerning. Foreningen kan foreta salg av båten for å få 
dekket påløpne omkostninger ved slik flytting/salg.
Hvis båten/vraket ikke kan selges kan foreningen foreta hensiktsmessig destruering. 
Jeg forplikter meg til å dekke alle omkostninger ved salg, fjerning, evnt. destruering.

Før salg, flytting eller destruering foretas skal SBF informere meg ved rekommandert brev til 
min oppgitte adresse. Fire uker etter at slik varsling er foretatt kan SBF sette tiltakene i verk.

Medlemskapet mitt opphører bare etter skriftlig oppsigelse.

Jeg______________________________________ godtar overnevnte vilkår for medlemskap 
(navn)                                                               i SBF og for båtplass/opplagsplass 

   innefor foreningens område.       

Dato:_________  Sted:_____________________  Signatur:__________________________ 


