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Vedtekter for Arås båtforening
Innledning
Arås båtforening ble stiftet 23. mai 1956 som medlemsorganisasjon i den kommunale
båthavnen i Arås.
Nøtterøy kommune vedtok den 21.12.05 å overdra driftsansvaret for de kommunale
båthavnene til de enkelte båtforeningene. Hovedavtale mellom NK og båtforeningene trådte
i kraft 01.03 06. Revidert hovedavtale mellom Nøtterøy kommune og småbåtforeningene
Teie, Knarberg, Arås, Buerstad, Kjøpmannskjær, Tenvik og Hella trådte i kraft 15.05.2017.
Hovedavtalens formål er å regulere grunnleggende prinsipper, styringsforhold og vilkår i
leieforholdet mellom Færder kommune og båtforeningene på Nøtterøy og Tjøme, herunder
leiesatser gjeldende til 31.12.2015. Avtalen gir rett til fornyelse for ytterligere 10 år fra
denne dato. Partene kan si opp avtalen med tre (3) års skriftlig varsel.
For å ivareta overtakelsesspørsmål, ansvar for drift, vedlikehold og videreutvikling av
småbåthavnene ble det inngått en særavtale mellom Arås båtforening og Færder kommune
den 01.03.06.
Reguleringsplan for Arås båtforening ID 346 vedtatt av kommunestyret 18.06.08, sak 060/08
fastsetter leieobjektets fysiske avgrensninger.
I forbindelse med overgangen til båtforeningenes nye driftsform ble det i 24.10.2006 fastsatt
felles vedtekter for småbåtforeningene på Nøtterøy, til erstatning for tidligere kommunalt
reglement for småbåthavner fra 1993. Disse vedtektene kommer i tillegg til hovedavtalens
krav om at den enkelte båtforening plikter å utarbeide og vedta reglement for
småbåthavnen, herunder reglement for tildeling av båtplass. Reglementer for alle havnene
skal samordnes slik at det blir størst mulig likhet for alle kommunens småbåthavner.
Fellesvedtektene ble revidert 29.01.15 av Fellesrådet for båtforeningene på Nøtterøy og
Tjøme å oppfylle Lotteri- og Stiftelsestilsynets (LOTTSTIFT) betingelser i forvaltningen av
momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.
Prinsippet er at ingen i foreningen eier noe - det er foreningen som skal eie alle foreningens
eiendeler. Ingen skal kunne ta ut utbytte av hverken båtplass, innskudd eller framleie av
plassen. Det vil si at foreningen må tildele og forvalte all utleie og framleie av båtplasser.
Foreningen kan ta innskudd (som rentefritt lån til foreningen).
Gamle begreper som andelseier, andelsinnskudd osv. er tatt ut av vedtektene av årsmøtet
2015.
Opplysningene til Brønnøysundregistrene ble rettet opp i 2015, og forvaltes av
båtforeningen via www.altinn.no.
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Fellesvedtekter for småbåtforeningene i Færder kommune
Revidert av Fellesrådet for båtforeningene på Nøtterøy 29. januar 2015.

§ 1 Formål
Båtforeningens formål er å arbeide for fellesskapets interesser for ett godt og trygt liv i
tilknytning til aktiviteter i og ved sjø i vårt eget nærområde. I dette inngår arbeidet for å
ivareta ett godt båtliv i vårt nærområde, samt å fremme og samle båtlivets interesser på
vegne av medlemmene og allmennheten, herunder å:
1) Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur
2) Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint
miljøvern
3) Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av
skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat
fritidsbasert utnyttelse
4) Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige
myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser
5) Virke for etableringen av og å forestå driften av fritidsbåthavner

§ 2 Søknad om leierett til båtplass og tildeling av båtplass
De plasser båtforeningen har til utleie er underlagt bestemmelser fastsatt av Færder
kommune og følgende bestemmelser gjelder for disse:
•

Søknad om leierett til båtplass sendes til de respektive båtforeninger på fastsatt
skjema. Det betales et behandlingsgebyr, fastsatt av styret i båtforeningen. Styret
kan fastsette et årlig gebyr for å stå på søkerlisten.

•

Søker må være bosatt i Færder kommune i hele søkeperioden inntil plass tildeles.

•

Søker må ha fylt 18 år på søknadstidspunktet.

•

Det er kun tillatt med en båtplass pr. husstand. Styret kan i særskilte tilfeller
dispensere fra dette etter skriftlig søknad.

•

Tildeling av båtplass gjøres av styret etter ansiennitet. Søkeransiennitet beregnes
fra det tidspunkt søknadsgebyr er betalt.

•

Før tildelt båtplass kan disponeres, betaler medlemmet et innskudd i samsvar med
satser fastsatt av den respektive båtforening. Innskuddet er et rentefritt lån til
foreningen som tilbakebetales når leieretten sies opp. Medlemmet som leier skal
være bosatt i Færder kommune.

•

Båtforeningen skal utstede leierettsbevis til den person ved navns nevnelse tildeles
leieretten for en båtplass.
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§ 3 Medlemmer med leierett
Medlemmer med leierett som har folkeregistrert adresse utenfor kommunen eller som i mer
enn ett - 1 år ikke har benyttet båtplassen, mister leieretten til båtplassen. Styret kan
dispensere fra denne bestemmelse når særskilte grunner foreligger. Dette gjøres etter
forutgående skriftlig søknad til styret.
Ved medlem med leieretts død, kan leieretten overføres til gjenlevende ektefelle eller
dokumentert samboer forutsatt at vedkommende har folkeregistrert adresse i Færder
kommune.
Leieretten for båtplassen kan overføres til medlemmets barn. En slik overføring av
leieretten må meddeles båtforeningens styre skriftlig. Ved overføring av leieretten må
krav i disse vedtekters § 2 tilfredsstilles. Innskudd må innbetales etter gjeldende regler.

§ 4 Forvaltning og fremleie av båtplasser
Styret i båtforeningen tildeler og forvalter alle utleie- og fremleie av båtplasser. Medlemmer
med leierett til båtplass, har ikke rett til selv å leie ut egen plass. Dersom et medlem med
leierett har behov for å leie ut sin plass skal dette meddeles skriftlig til båtforeningens styre
innen 15. mars angjeldende år. Båtforeningen skal stå for fremleie. Refusjon for utleie
fastsettes av styret.

§ 5 Medlemskontingent og avgifter
Medlemskontingent, søknadsgebyr for leierett til båtplass, årlig leieavgift for båtplass og
innskudd for leierett til båtplass, fastsettes av årsmøtet i den enkelte båtforening etter
innstilling fra styret i båtforeningen.

§ 6 Styret - Medlem av Fellesråd
Båtforeningene må hver for seg opprette et styre, for å ivareta de respektive båtforeningers
og medlemmers interesser. Båtforeningen skal være medlem av Fellesrådet for
småbåthavner i Færder kommune. Styret skal utnevne en eller flere representanter til rådet.

§ 7 Utfyllende vedtekter
Hver båtforening kan utarbeide utfyllende vedtekter som ivaretar særskilte forhold i den
enkelte båtforening.

§ 8 Oppløsning
Oppløsning av den enkelte båtforening kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at
saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket om oppløsning må ha
2/3 flertall i to på hverandre følgende årsmøter. Reversering av oppløsningsbeslutning
krever simpelt flertall.
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Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre,
med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for
den praktiske likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige bestemmelser får også
tilsvarende anvendelse under avviklingen. Avviklingsstyret er ansvarlig for å sende
oppsigelse av avtale inngått med Færder kommune om leie og forvaltning av båthavnen i
henhold til punkt 7 avsnitt 4 i avtalen mellom partene, hvor det fremgår at partene kan si
opp avtalen med 3 års skriftlig varsel.
Foreningens eiendeler og rettigheter som ikke inngår i leieobjektet fra Færder kommune skal
overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende
formål (som andre båtforeninger i Færder kommune), til benyttelse ved oppnåelse av slike
formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Finnes det ved oppløsningen ingen aktuell
eller villig slik mottaker, skal klubbens eiendeler tilføres samme eller liknende formål i andre
kommuner. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til
foreningens medlemmer, andre enkeltpersoner eller Færder kommune.
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Utfyllende vedtekter for Arås båtforening
Fastsatt av årsmøtet 18.02.11. Korrigert mars 2012. Korrigert av årsmøtet 26.02.15. Endret
av årsmøtet 15.02.2018 (ny personvernlov). Korrigert januar 2019 (nytt kommunenavn samt
ny hovedavtale). Korrigert februar 2020 (styrets sammensetning samt revisortjeneste).
Korrigert april 2021 (se årsmøtepapirer). Korrigert mars 2022 (se årsmøtepapirer).
Ivaretar lokale forhold i Arås båtforening sett i sammenheng med hovedavtale-, særavtale,
reguleringsplan samt fellesvedtektene for båthavnene på Nøtterøy og Tjøme.

§ 9 Navn og formål
Foreningens navn er ARÅS BÅTFORENING, lokalisert på gnr. 46 bnr 68 i Færder kommune.
Reguleringsplan m/bestemmelser for Arås båtforening ID 346 vedtatt av kommunestyret
18.06.08, sak 060/08 fastsetter leieobjektets fysiske avgrensninger og rammer for
virksomheten.
Foreningen er en politisk nøytral medlemsorganisasjon registrert i Frivillighetsregisteret i
Brønnøysundregistrene med foretaks nr. 976 506 391.
Foreningens formål er beskrevet i § 1 «FELLESVEDTEKTER FOR BÅTFORENINGER I FÆRDER
KOMMUNE».

§ 10 Definisjoner
Medlem:
• Person som etter oppnådd søkeransiennitet har innbetalt innskudd ved styrets
tildeling av leierett til båtplass.
• Eier av eiendom med tinglyst rett til båtplass (9 stk.). Har stemmerett (begrenset til
en stemme pr. eiendom) og er tillagt fastsatte plikter og rettigheter. Gjelder
følgende 9 eiendommer (iht. særavtale mellom Nøtterøy kommune og Arås
båtforening pr. 25.10.2017):
o Gbnr. 47/6
o Gbnr. 46/3
o Gbnr. 46/43
o Gbnr. 46/28
o Gbnr. 123/2
o Gbnr. 47/23
o Gbnr. 123/1
o Gbnr. 123/3
o Gbnr. 46/282
Det er litt forskjellige merknader i skjøtene på de forskjellige eiendommene. Noen
kan fremleie, andre ikke. Noen skal betale årsavgift, andre ikke. Noen kan ikke selge
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båtplassretten uten å selge eiendommen. Alle er fritatt for å betale andelsinnskudd
og behandlingsgebyr. Jfr. skjøter og annen dokumentasjon.
• «Personlig medlemsskap med dispensasjon for boplikt i kommunen» (2 stk.). Jfr.
tilleggsavtale til avtale 2. april 2014 mellom Arås båtforening og «Øyboerne». Har
stemmerett og er tillagt fastsatte plikter og rettigheter. Skal betale innskudd og
årsavgift som andre medlemmer. Gjelder følgende 2 personer:
o Marianne Gjesvik Mancini
o Siri Wormnes Vikenes
• «Personlig medlemsskap med dispensasjon for boplikt i kommunen» (1 stk.). Jfr. sak
8 - Medlemsskap for utvalgt person Bjerkø 6 - på styremøte i Arås båtforening
26.08.2014. Har stemmerett og er tillagt fastsatte plikter og rettigheter. Skal betale
innskudd og årsavgift som andre medlemmer. Rett til merket parkeringsplass.
Gjelder følgende person:
o Thea Catrine Broch
«Øyboer»:
• Øyboer (12 stk.) med tinglyst rett til båtplass (se tinglyst erklæring no. 875563 pr.
13.10.2014). Plassen følger eiendommen og gjelder følgende eiendommer:
o Gbnr. 31/11 (feil gbnr. i avtale og tinglyst erklæring, rett gbnr. i grunnboken)
o Gbnr. 31/14
o Gbnr. 31/17
o Gbnr. 31/51
o Gbnr. 31/52
o Gbnr. 31/56
o Gbnr. 32/3
o Gbnr. 33/5
o Gbnr. 33/7
o Gbnr. 33/9
o Gbnr. 49/1 (2 båtplasser)
Eier av ovenfornevnte eiendommer er ikke medlem i båtforeningen og har ikke
stemmerett. Jf. avtale 2. april 2014 mellom Arås båtforening og «Øyboerne» (Ø), er
Ø tillagt plikter og rettigheter tilnærmet som for medlemmer.
Leietaker til fremleieplass:
• Person som leier båtplass som styret midlertidig har leiet ut for et medlem, har ikke
stemmerett, men er i leieperioden tillagt de plikter som det å være medlem
medfører.
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§ 11 Medlemskap
Alle som har eller får tildelt båtplass i Arås båthavn, plikter å være medlem av Arås
båtforening.
Venteliste for søkere om medlemskap skal være offentlig tilgjengelig i den grad det er mulig
mht personvern og lovverk.
Søker som avstår fra å benytte seg av tilbudt hensiktsmessig båtplass i Arås båthavn, mister
sin plass på ventelisten og beregning av søkeransiennitet opphører.
Søker som blir tilbudt båtplass som ikke er i overensstemmende med ønsker i innsendt
søknad, kan avstå fra å benytte seg av tilbudet og fortsatt opprettholde sin søkeransiennitet.
Medlem som har behov for leie ut sin båtplass kan etter søknad til styret innen 15. mars (jf.
fellesvedtektene § 4) la båtforeningen stå for fremleie. I særskilt begrunnede tilfeller kan
styret vurdere søknader som innkommer senere enn denne dato.
Forutsatt at styret får leietaker til båtplassen vil tilbakebetaling av årsavgift bli avregnet mot
neste års avgift minus et administrasjonsgebyr i henhold til gjeldende betalingssatser.
Leietaker av fremleid båtplass er ansvarlig for at vedtekter og reglement følges, herunder at
plikter i båthavnen som båtvakt, dugnad osv. blir oppfylt.
Fremleie kan maksimalt vare i tre år.
Opphør av medlemskap
Et medlemskap følger kalenderåret. Opphør av medlemskap meldes til styret i Arås
båtforening på fastsatt skjema innen 31. desember hvert år.
Innskudd som er innbetalt før 01.03.06 refunderes av Færder kommune etter
melding fra styret i båtforeningen.
Innskudd eller del av innskudd som er innbetalt etter 01.03.06 refunderes av Arås
båtforening.
Styret har fullmakt til å benytte innbetalt innskudd til dekning av ev. ubetalte
fordringer. (Nytt avsnitt etter årsmøtet 28.02.13).
Et medlem kan fratas retten til å være medlem når et styreflertall finner at saklig og
tilstrekkelig grunn foreligger. Grunn til slik eksklusjon kan være at medlemmet ved
sin adferd vekker anstøt eller forargelse til skade for foreningen eller dens
medlemmer eller misligholder sine medlems- og betalingsforpliktelser. Før
eksklusjon skal medlemmet gis skriftlig advarsel med rimelig frist til å uttale seg.
Medlemmet skal deretter snarest underrettes i rekommandert brev om
beslutningen, begrunnelsen samt ankemulighet til årsmøtet.
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§ 12 Plikter for medlemmer
Medlemmer som har leierett til båtplass plikter å:
• Benytte anvist båtplass. Ubenyttet plass i en hel sesong kan medføre opphør av
medlemskap. Styret kan etter begrunnet søknad gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen samt forestå fremleie.
• Overholde gjeldende vedtekter, havnens reglementer, betalingsforpliktelser og
styrets anvisninger som gis direkte eller som blir annonsert via hjemmesider,
oppslag i båthavnen mv.
• Delta vederlagsfritt i annonserte vakter og dugnader. Manglende oppmøte til vakt
eller dugnad innebærer et gebyr fastsatt av årsmøtet, enten for å bli fritatt eller
som en belastning for ikke å ha møtt.
• Opptre hensynsfullt i brygge- og landområde slik at det ikke oppstår skader som
medlemmet kan bli personlig ansvarlig for å utbedre/erstatte.
• Bistå styret med å påse at det er god orden i havnen.
• Godta flytting av båt etter styrets anvisning, og akseptere at ny tildelt plass kan
medføre endret betalingssats.
• Gi båtforeningen fullmakt til å innhente bekreftelse fra offentlig instans om at
medlemmet har bosted i Færder kommune.
Beslutninger fattet av Arås båtforenings styre kan ankes til årsmøtet. Begrunnet anke sendes
skriftlig til årsmøtet via styret innen to måneder etter mottatt beslutning. Mottatt anke skal
vurderes på nytt av styret før årsmøtet sluttbehandler anke.

§ 13 Foreningens organer
Båtforeningens administrative organer skal være:
• Årsmøtet
• Styret
Årsmøtet er båtforeningens øverste ansvarlige organ som fastsetter båtforeningens
vedtekter, fastsetter betalingssatser, godkjenner årsbudsjett / langtidsbudsjett og ev.
låneopptak og gjør beslutninger i prinsippsaker.
Årsmøtet er ankeinstans for beslutninger fattet av styret.
Styret ivaretar foreningens daglige administrative og økonomiske interesser samt
videreutvikling, besørger løpende forretninger og representerer foreningen utad.

§ 14 Årsmøte
Årsmøte skal avholdes en gang i året innen utgangen av april.
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Ordinært årsmøte sammenkalles av styret på den måten som styret bestemmer med minst
tre (3) ukers varsel. Saker som ønskes fremmet må presenteres skriftlig for styret innen 14
dager før årsmøtet.
Det ordinære årsmøtet skal behandle:
1.

Konstituering: Åpning med opptelling av antall medlemmer med stemmerett.
Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden.

2.

Valg av møteleder, tellekorps, referent og to medlemmer til å undertegne
møteprotokollen.

3.

Styrets årsberetning.

4.

Årsregnskap for Arås båtforening per 31.12 foregående år i revidert stand.

5.

Fastsettelse av innskudd, årsavgift, medlemskontingent, gebyrer og honorarer.

6.

Saker som fremlegges av styret.

7.

Innkommende saker/forslag fra medlemmer.

8.

Budsjett (årsbudsjett og ev. langtidsbudsjett).

9.

Valg på:

10.

o

Hovedstyret, som består av styreleder, nestleder, sekretær og kasserer,
velges vekselvis for 2 år.

o

4 styremedlemmer velges vekselvis for 2 år.

o

Valgkomiteen som består av 3 medlemmer velges vekselvis for 2 år.

o

2 varamedlemmer til styret velges for 1 år.

o

Pirsjefer for hver pir velges for 1 år.

Årsmøtets beslutninger treffes ved alminnelig stemmeflertall (>50%) ved
håndsopprekning. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst ti prosent (10%) av
medlemmene er til stede, hvorav minst fem (5) styremedlemmer. Møter ikke
tilstrekkelig antall opp, sammenkalles nytt årsmøte med ni (9) dagers varsel.
Dette årsmøtet er under alle omstendigheter beslutningsdyktig.

Styret kan, når de finner det nødvendig, eller skal, når minst ti prosent (10%) av
medlemmene forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkalling til ekstraordinært
årsmøte skjer med minst to ukers varsel.
Valg under årsmøtet skal foretas skriftlig dersom det er foreslått flere kandidater til samme
styreverv. Ved stemmelikhet fortas omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved
loddtrekning.
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Endring av foreningens vedtekter kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte
stemmene. Stemmerett kan bare utøves ved personlig fremmøte. Hvert medlemskap har
kun en stemme.
Stemmerett kan utøves av medlem eller ektefelle/samboer med felles adresse.
Ved stemmelikhet utgjør den fungerende formannens stemme utslaget.

§ 15 Styrets sammensetning, fullmakter og plikter
Foreningens virksomhet ledes av et styre bestående av åtte (8) medlemmer eller andre med
stemmerett. (Leder, nestleder, kasserer, sekretær og fire (4) andre medlemmer) som
rapporterer til årsmøtet. To varamedlemmer til styret har stemmerett ved forfall.
Styremedlemmer og varamedlemmer skal være medlemmer i Arås båtforening. (Revidert av
årsmøtet 2012).

Styret er beslutningsdyktig når minst fem (5) styremedlemmer er til stede.
Ved beslutning om eksklusjon og ved behandling av anke skal styret være fulltallig. I tilfelle
stemmelikhet avgjør formannens stemme utfallet.
Styret skal stå for båtforeningens daglige drift og videreutvikling, og forvalte båtforeningens
økonomi på en forsvarlig måte innenfor rammen av årsmøtets fastsatte budsjetter og
overordnede føringer, samt gjeldende avtaler med Færder kommune.
Styret skal føre regnskap som viser hvordan midlene er forvaltet. Innskudd kan
likviditetsmessig nyttes til investeringer så lenge styret anser at foreningen har likviditet til å
gjennomføre refusjoner av innskudd som måtte oppstå.
Styret kan engasjere revisor og ved behov engasjere regnskapsfører med nødvendig
kompetanse.
Styreleder, regnskapsfører og kasserer ev. sekretær har tilgang til båtforeningens bankkonti.
Styreleder og sekretær eller styreleder og kasserer har signatur i fellesskap.
Styret skal innenfor rammen av fastsatt budsjett/langtidsbudsjett og overordnede føringer:
• Utarbeide og holde ajour et utfyllende reglement for den daglige driften av
båthavnen som bl.a. skal ivareta lovpålagte helse- miljø- og sikkehetskrav.
• Fordele båtplasser og ved behov omplassere båter på den mest hensiktsmessige
måte.
• Administrere innskudd, årsavgifter og medlemsavgifter samt etablere vaktordning
og dugnader.
• Foreta investeringer og iverksette tiltak som styret finner nødvendig for å
vedlikeholde og videreutvikle havnen. Dette omfatter oppgradering og nødvendig
utskifting av brygger, ev. endringer i forhold til antall fastsatte båtplasstyper,
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oppgradering av bygninger/utstyr og opplags-/parkeringsområde, til beste for
medlemmene.
• Sørge for at båtforeningens eiendeler og virksomhet er tilstrekkelig forsikret.
• Utbetale kompensasjon for arbeidet som hovedstyremedlemmer, styremedlemmer,
varamedlemmer, pirsjefer, valgkomité, revisor og regnskapsfører gjør. (Revidert av
årsmøtet 2021).

• Oppnevne komiteer og utvalg, samt fordele oppgaver internt i styret som er
nødvendig for å ivareta styrets ansvar og oppgaver. Se dokumentet «Drift av Arås
båtforening – fordeling av ansvar og oppgaver».
• Utarbeide årsplan som viser møter, oppgaver og fremdrift. Årsplan og styrereferater
publiseres på hjemmeside.
• Foreslå årsbudsjett/langtidsbudsjett.
• Rapportere til årsmøtet.

§ 16 Oppløsning av foreningen
Ved oppløsning av Arås båtforening gjelder bestemmelsene i Fellesvedtektene § 8.
I tillegg skal pkt. 13.2.1 i avtale 2.april 2014 mellom «Øyboerne» og Arås båtforening
oppfylles.

§ 17 Personvern
Arås Båtforening registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer: Navn,
adresse, mobilnummer, epost-adresse og båtplass.
Disse personopplysningene deles med Kongelig Norsk Båtforbund, heretter benevnt
KNBF. Dette gjøres for at Arås Båtforening skal kunne bruke KNBF’s web-baserte
havneadministrasjons- og medlemssystem, slik at alle medlemmer kan få tildelt medlemsnummer og dra nytte av alle KNBF sine medlemsfordeler.
Det enkelte medlemmet i Arås Båtforening kan, hvis man ønsker, bare dele navn og adresse
informasjonen med KNBF, da dette er det minimum som KNBF må ha registrert. Hvis et
medlem ikke ønsker at noen personopplysninger deles med KNBF – eller at kun navn og
adresse deles med KNBF, må dette meldes skriftlig til Arås Båtforening, som så melder dette
videre til KNBF.
Arås Båtforening vil også dele personopplysninger mellom medlemmer i forbindelse med
båtforeningens arbeid, som f.eks. ved oppslag på klubbhus, vaktlister, på båter i opplag og i
båtplasslister i vaktbua.
Dersom noen vil reservere seg mot deling av personopplysninger i forbindelse med Arås
Båtforenings arbeid, må dette gjøres ved å logge seg inn i Havneweb og avmerke at de
reserverer seg under «mine sider».
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Personopplysningene til de som reserverer seg vil da kun være tilgjengelig for styrets
medlemmer, da dette er et minimum for å kunne kontakte medlemmet i forbindelse med
fakturaer, dugnader, informasjon om skader på båter og liknende.
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