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Milde Båtlag Skipanesvegen 12 5259 Hjellestad E-post: styret@mildebatlag.org  www.mildebatlag.org   
Kontonr: 3411.18.03007  Org.nr : 985 399 875  
 

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT  

§ 1 MILDE BÅTLAGS ANLEGG BESTÅR AV:  
1. BYGNINGER.  

A. "Båtly" (Mildenøstet) eies av Milde Båtlag   

B. Kommunenøstet (leid av Bergen kommune)   

2. FLYTEBRYGGER OG KAIER   

A. Flytebrygger og kaier ved Mildenøstet 

B. Flytebrygger ved Kommunenøstet   

C. Flytebrygger ved Vågeelven   

3. AREALER OG STRANDLINJER I MILDEVÅGEN   

A. Syd-østre del av Mildevågen fra 102/60 til fjellhammer 104/3.  

B. Sydsiden av Mildevågen fra 102/14 til 102/110.  

C. Vestre del av Mildevågen fra 102/42 til Mildenøstet 102/80.  

D. Grunnarealet til Mildenøstet og arealet mellom dette og gamlenøstet "Bua".  

E. Nordøstre del av Mildevågen fra 102/133 til kommunekaien.  

§ 2  
Milde Båtlags anlegg skal nyttes i arbeidet som båtlaget driver for å fremme seilsporten og 
andre gode tiltak til beste for folk i området.   

§ 3  
Innenfor sine ansvarsområder skal Nøst- og Havnutvalget ha tilsyn med alle nøst, flytebrygger 
og kaianlegg, samt arealer, som Båtlaget har råderett over.  De har ansvaret for at disse blir 
holdt ved like, og kan etter pålegg fra styret innkalle til dugnad for å få utført nødvendige 
vedlikeholdsarbeider.   
 
Dugnadsinnsats: Året deles i to sesonger, sommer og vintersesong.  Krav: Inntil 15 timer 
sommer, og ti timer vinter, for båteiere med båt i havnen.   
 
Dugnadsplikten for medlemmer med båt i havn sommer ble endret fra 10 til 15 timer i sesongen 
på Årsmøtet 2021, og det ble innført begrenset dugnadsplikt knyttet til sportslige arrangement 
for medlemmer med jolle/Oselvar med plass i Milde båtlag på 10 timer i sommersesongen. 
For at det ikke skal slå urimelig ut for medlemmer som både har båt i havn - og som har (seiler) 
jolle/Oselvar - gjelder dugnadsplikten kun for en av disse aktiviteten hvis en er med i flere 
kategorier. 
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Frikjøp av dugnadsplikt skjer etter takster fastsatt av styret.  Det er dugnadsfritak for 
tillitsvalgte.  Dersom en eier, eller sameiegrupper, har flere båter i havnen, følger det en 
dugnadsplikt per båt. Dersom tillitsvalgte har flere båter/joller i havnen/anlegget, gjelder 
dugnadsfritaket bare en av båtene.  Dugnadsplikten vil også kunne omfatte bidrag ved 
sportslige arrangement på sjø og land i regi av Milde båtlag. 

 
 
Milde Båtlag kan pålegge motorbåteiere å utføre sin dugnadsplikt i form av å være følgebåt på 
terminfestede regattaer arrangert av Milde Båtlag.   
 
Ved dugnadsarbeider skal Nøst- og Havnutvalget, innenfor sine ansvarsområder, sørge for at 
nødvendige hjelpemidler er til stede.  Det er også utvalgenes oppgave å ta kontakt med fagfolk, 
hvis arbeidet må utføres av slike. Reparasjoner og tiltak, som vil koste mer enn kr. 5000,-, kan 
ikke settes igang uten samtykke av styret.   

§ 4  
Nøst- og havnutvalget avgjør hvem som skal få plass i flytebryggene om sommeren og i 
flytebryggene og på land om vinteren, etter følgende retningslinjer:   

I Milde Båtlags anlegg gjelder medlemsansiennitet som hovedregel.  Medlemmer som deltar i 
styret og utvalg får 3 års ekstra ansiennitet ved tildeling av plasser, så lenge vervet varer. Ved 
lik ansiennitet går seilbåter foran andre båter.   

Ansiennitet for havneplass kan bare gjøres gjeldende for en båt pr. eier.  

Motorbåter kan tildeles inntil 30% av antall breddemeter bryggeplass. Dersom det ved tildeling 
skulle bli ledige plasser, kan denne prosentsatsen fravikes.   

Øvre grense på båter i havn er 42 fot. 

Styret skal i god tid før sommersesongen instruere Nøst- og havneutvalget om hvilke 
belastninger som kan godtas i kaiene. Dette skal gjøres kjent for medlemmene når de inviteres 
til å søke om plass.  
 
Utleie av båtplasser skal skje på oppsatt kontrakt.  Tildelte båtplasser som i kortere eller lengre 
tid ikke benyttes, disponeres av Havnutvalget.  

Leie for båtplass i sommer- og vintersesong blir oppjustert etter vedtak i Årsmøtet.  

Årsmøtet har gitt styret myndighet til å innføre en rabattordning på 2000 kr i påfølgende år 
for aktive seilbåter og motorbåter, der ”aktiv” er definert som at en båt deltar i minst 3 regatta-
arrangement/trimmer i sesongen der Milde båtlag er medarrangør, for motorbåter gjelder 
dette ved 3 arrangement utover vanlig dugnadsplikt. Ordningen er innført ved at en gir et 
prisavslag på 1000 kr i sommerleie i neste sesong for båter som er aktive, mens båter som 
ikke innfrir disse kriteriene får en økning på 1000 kr utover vanlig prisjustering. En vil en 
opprettholde prisdifferanse på 2000 kr i sommerleie basert på forrige sesongs aktivitetsnivå, 
uavhengig av vanlig prisjustering av sommerleien. 

Nøst og havnutvalget tildeler plass for båter i 1.etg. i Båtlagets nøst "Båtly". Her går seilbåter 
foran andre båter. Medlemsansiennitet gjelder innenfor de to nevnte båtgrupper.   

Plass for seilbåt i nøst kan tildeles for ett kalender år.  Plass for andre båter tildeles kun som 
vinteropplagsplass fra 30 sept. til 1. mai. Båter som veier mer enn 500 kg kan ikke få plass i 
nøst.   
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Nøstleien for båtene bestemmes i samråd med leder og kasserer etter regler vedtatt av 
Årsmøtet.   

 

§ 5  
Nøst- og havneutvalget kan leie ut 2. etg. i Mildenøstet, samt kommunenøstet, til 
møtevirksomhet eller private arrangementer for medlemmer.  

§ 6  
Leiepriser gjeldende for båtplasser fastsettes av Årsmøte.  Alle som får tildelt plass i 
flytebrygger må betale depositum på kr. 10.000,-.  Beløpet blir betalt tilbake i sin helhet dersom 
plassen sies opp.   

§ 7  
Regattautvalget skal sørge for at de av Årsmøte bestemte regattaer bli gjennomført på den 
aller beste måte.   

De skal i månedene januar, februar og mars gå gjennom opplegget for årets regattaer.  Sørge 
for at alle er kvalifisert for arbeidet, at dataprogrammene for regattaene med 
seilingsbestemmelser og innbydelser ligger klar i god tid før arrangementene.   

De skal komplettere alt regattautstyr slik at det er klart til innsats, de skal kjøpe inn det antall 
premier som en kan forvente at går med det året.  Økonomistyrer fører disse til premiekonto.  
Rapport om alt er gjort skal legges frem for styret på april møtet.   

Etter hver regatta skal regattasjefen med sin gruppe ta ut de nødvendige premier, få disse 
gravert og så lagre dem til premieutdelingen om høsten.  Økonomistyrer skal umiddelbart ha 
beskjed om hvilke premier som er tatt ut.  

§ 8 MEDLEMMER  
Et medlem registreres enten som seniormedlem eller juniormedlem. Status som juniormedlem 
varer ut det år medlemmet fyller 19 år.   

Medlemmer i samme familie kan søke om familiemedlemskap i laget.  Ett familiemedlem 
betaler da full kontingent, mens de øvrige familiemedlemmer betaler en mindre kontingent. 
Med familiemedlem menes ektefelle/samboer, samt barn med juniormedlem status.  

§ 9 HEDERS- OG ÆRESBEVISNINGER   
Lagets hederstegnkomite utnevner medlemmer og andre, som har gjort svært mye for å 
fremme seilsporten, til æresmedlemmer.   

Lagets hederstegnkomite tildeler Milde Båtlags Hederstegn til fortjente medlemmer og andre.  

Både for Æresmedlemskap og Hederstegnet skjer utnevning/tildeling etter de retningslinjer 
som er nedfelt i VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ÆRESMEDLEMSKAP OG 
HEDERSTEGN.   

Lagets utmerkelse "Seilere av den gyldne rip" tildeles fortjente medlemmer. Slik tildeling 
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skjeretter de retningslinjer som er nedfelt i VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS 
UTMERKELSE "SEILERE AV DEN GYLDNE RIP".   

 

§ 10 REGATTAUTVALG  
Regattautvalget består av 5-10 medlemmer basert på aktivitet. Leder er 1. styremedlem i 
lagets styre, mens de øvrige utvalgsmedlemmer velges fritt.   

I samarbeid med styret planlegger Regattautvalget lagets regattaer og sørger for at de 
arrangeres i henhold til ISAF’s seilreglement, samt bestemmelser gitt av NSF og Vestland 
Seilkrets.   

Regattautvalget fører protokoll over utfallet av de regattaer laget har hatt i året og holder 
poengutregning for pokaler ajour.   

Utvalget skal ivareta de oppgaver som er nevnt i "Vedtekter for Milde Båtlags anlegg og 
drift". 
  

§ 11 NØST- OG HAVNUTVALG  
Nøst og havnutvalget består av 5-10 medlemmer basert på aktivitet. 

Leder i utvalget er 2. styremedlem i lagets styre.  Lederen velges av årsmøte og er medlem av 
styret. De øvrige velges også av årsmøte, men konstituerer seg selv.   

Utvalget har ansvar for alle bygninger, samt båtlagsbåtene, samt ansvar for alle kaianlegg og 
landarealer.  Utvalget skal ivareta de oppgaver som er nevnt i "Vedtekter for Milde Båtlags 
anlegg og drift".  

 

§ 12 ØKONOMISTYRER   
Økonomistyrer skal føre lagets regnskap i samsvar med NIF’s "Bestemmelser om 
regnskapsførsel" og "Instruks for kasserere og regnskapsførere" ihht Norsk Standard 
Kontoplan.  

§ 13 SIGNATURRETT  
Styrets leder og økonomistyrer har signaturrett hver for seg.  

§ 14 REVISOR   
Revisor, som ikke er medlem av styret eller i slekt med eller økonomisk avhengig av 
økonomistyreren, skal revidere lagets regnskap i samsvar med NIF’s 
"Revisjonsbestemmelser".  

§ 15 REGISTRERING  
Hver båteier må selv sørge for å få sin båt registrert i den klasseklubben båttypen hører 
hjemme, og ellers rette seg etter klasseklubben sine vedtekter og bestemmelser vedrørende 
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båtens beskaffenhet og utrustning.   

Tur & Havseiler båter må være registrert med seilnummer fra NSF og følge eventuelle 
forskrifter, gitt av NSF eller overordnet seilsportmyndighet, vedrørende båtenes beskaffenhet 
og utrustning.   

Båtlaget fører register over medlemmenes båter. Kjøp og salg må meldes til styret. 
  

§ 16 ENDRING AV DISSE VEDTEKTER   
Disse vedtekter kan endres av Årsmøte med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettige 
medlemmer.   

Forslag til vedtektsendringer må i forveien være fremmet i henhold til Lov for Milde Båtlag § 9.  

Endringer i disse vedtekter ble siste gang gjort ved gyldig vedtak på årsmøte i Milde Båtlag den 23.03.2021.  
	


