Vedtekter for Bodø kajakklubb stiftet 02.10 1977
§1 Formål
BKK er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubben vil søke å fremme
padlesport med vekt på friluftsliv og sikkerhet og vern om miljøet på og ved havet.
§2 Organisatorisk tilknytning
Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Nordland Idrettskrets.
Klubben er medlem av Norges Padleforbund.
Klubben hører hjemme i Bodø kommune og er medlem av Bodø idrettsråd.
§3 Medlemmer
Alle som lover å overholde klubben og overordnedes idrettsmyndigheters lover og
bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.
For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledd, samt lagets lover
og bestemmelser.
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre
organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.
Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
§4 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 15 år, vært vanlig medlem eller familiemedlem i
minst en måned, og ikke skylde kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare
til tillitsverv i laget og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
§5 Kontingent og leie av naustplass
Kontingenten og betaling for leie av naustplass fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som
skylder kontingent har ikke rettigheter, og kan strykes som medlem. Strykes et medlem kan
det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis kontingent og leie for naustplass
for de to siste år ikke er betalt og medlemmet ikke har bedt om tilbakebetaling av
naustinnskudd, tilfaller innskuddet klubben. Naustinnskudd tilbakebetales mot innlevering av
nøkkel og fjerning av kajakken.
§6 Årsmøte
Årsmøtet holdes innen 1 mars. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måned varsel. Varsel
gis på våre hjemmesider, facebook og medlemmenes oppgitte e-post. Saksliste og regnskap
m/budsjett skal gjøres tilgjengelig senest 1 uke før årsmøtet på følgende måte: I en egen perm
i naust og ved utsendes til medlemmenes oppgitte e-post. Forslag til saker som skal opp på
årsmøte må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Full saksliste sendes medlemmene
senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Potensielle nye
medlemmer har adgang til årsmøtet.
Årsmøtet er vedtaksfør dersom det møter et antall medlemmer som er minst tilsvarende
antallet styremedlemmer. Hvis ikke kan det innkalles til årsmøtet på nytt uten
minimumsdeltakelse. Ingen har mer enn 1 stemme, og stemmegivningen kan ikke skje ved
fullmakt. Årsmøtet ledes av valgt møteleder, medlem eller ikke,
På årsmøtet kan ikke behandles forslag til vedtektsendringer som ikke er oppført på sakslisten
senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de frammøtte
krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§7 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne innkalling og saksliste.
2. Velge møteleder, referent og 2 til å skrive under protokoll.
3. Behandle årsmeldingen.
4. Behandle regnskapet i revidert stand.
5. Fastsette kontingent, naustleie, naustinnskudd og utleiepris på klubbens kajakker.
6. Vedta budsjett.1
7. Velge representanter til verv i styret for to år av gangen.
8. Valg av valgkomite
Innkomne saker
Ved valgene av styret velges kandidater fra begge kjønn, minst 2 av hvert kjønn. Vara telles
ikke med i kjønnskvoteringen av styret.
§8 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal vedtak for å være gyldig verre truffet med alminnelig
flertall av de gitte stemmer.
Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer en ett forslag eller det fremsetes krav om det.
Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall
forskjellige kandidater som det skal velges ved kommende avstemming. Stemmesedler som er
blanke eller inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som
det skal velges, teller ikke og stemme anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er
det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis
ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgte som
har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige
kandidater , og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det
ved omvalg stemmelighet, avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 9 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det,
eller nå minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på
samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte
kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
§10 Styret
Klubben ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal
minimum:
1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idrett
til hver tid gjeldene instrukser og bestemmelser.
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Herunder inngår større investeringer eller andre vesentlige endringer i driften.

4. Representere klubben utad.
Styret skal holde møte når leder bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger
det.
Styret er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall
av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Vara har
stemmerett når den møter for et styremedlem.2
Styret legger frem forslag til ny valgkomite på årsmøtet. Valgkomiteen består av 3
medlemmer, hvorav en leder. Valgkomiteens medlemmer velges for en periode på 2 år.
§11 Vedtektsendring
Endringer i vedtekten kan bare forefattes på ordinært årsmøte eter å ha vært oppført på
sakslista, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Vedtaksendringer må godkjennes av
Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de godkjennes. §12 kan ikke endres.
§12 Oppløsning
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med
minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skje
må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning av klubben tilfaller klubbens
eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsen. Penger som er igjen, eller penger som
kommer inn ved evt salg av klubbens eiendeler bes overført til Norsk selskap til skibsbrudnes
redning.3

Vedtektene endret på årsmøtet 03.12 2003
Vedtektene endret på årsmøtet 22.02.2006
Vedtektene endret på årsmøtet 21.02.2017
Vedtektene endret på årsmøtet 27.02.2018
Vedtektene endret på årsmøtet 23.02.2021
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Styret har instruksmyndighet på forvaltning av klubbens eiendommer og arrangementer.
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Under forutsetning av at de driver redningsarbeid i Bodø på oppløsningstidspunktet.

