
Vedtekter for Sjøbadet i Trondheim

Vedtatt på årsmøte 24.4.2017, og med endringer fra årsmøte 24.4. 2018 (§§ 3 og 6) og årsmøte
8.4.2019 (§ 2, 3. avsnitt, § 6, 1. avsnitt og § 6 kulepunkt 3, § 4, 7. kulepunkt). Og årsmøte 22.4.2021
(vedtektenes § 2 § 6 § 7)

§ 1 Organisatorisk tilknytning og formål
Sjøbadet i Trondheim er en frivillig interesseorganisasjon, uten binding til andre organisasjoner.

Organisasjonens formål er å videreføre tradisjonen med bading på Sjøbadet, og vedlikeholde og
forvalte Sjøbadets bygninger på en økonomisk og ressursmessig forsvarlig måte, slik at anlegget kan
holdes åpent for medlemmer og publikum, og at det framstår som trygt og trivelig.

§ 2 Medlemskap
Årsmedlemskap i Sjøbadet i Trondheim kan tegnes ved å innbetale gjeldende årsavgift til Sjøbadets
bankkonto. Medlemskapet gjelder for ett år, fra 1. mai til 30. april året etter, og gir adgang til Sjøbadet i
åpningstidene.

Betalt medlemskap gir stemmerett på årsmøter.

Medlemmer skal til enhver tid rette seg etter Sjøbadets regler, som er tilgjengelig som oppslag på
Sjøbadet, og på Sjøbadets hjemmeside. Medlemmer er selv ansvarlige for å sette seg inn i gjeldende
regler.

§ 3 Årsmøte
Foreningens øverste myndighet er årsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av april og
innkalles av styret med minimum 3 ukers varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet, skal være
sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene
senest 1 uke før møtet.

Dersom påska kommer i tidsperioden mellom  utsending av innkalling til årsmøte og medlemmenes
frist for innmelding av saker, skal  årsmøtet annonseres med minimum 4 ukers varsel.

Stemmeberettiget på årsmøtet er de som har gyldig årsmedlemskap. Dersom et medlem er
forhindret fra å møte, kan stemmegivning skje gjennom skriftlig fullmakt. Et medlem kan ha med
fullmakt fra ett annet medlem. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter, samt
antall fullmakter som er levert ved møtestart. Et vedtak er gyldig truffet med alminnelig flertall av
de avgitte stemmene. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.

§ 4 Årsmøtets oppgaver
Dagsorden for det ordinære årsmøte skal omfatte minst følgende punkter:

● Valg av ordfører og referent (ingen fra styret)
● Valg av to medlemmer til å godkjenne referat (signere)
● Valg av to medlemmer til tellekorps
● Godkjenning av styrets årsberetning
● Godkjenning av revidert årsregnskap
● Fastsette åpningstider, pris på årsmedlemskap og enkeltbilletter
● Fastsette honorar til leder og styremedlemmer i henhold til budsjettramme



● Godkjenning av årsbudsjett
● Behandling av innkomne forslag
● Valg av:

- Styreleder (funksjonstid 2 år)
- Styremedlem(mer) på valg (funksjonstid 2 år)
- Varamedlem(mer)til styret på valg (funksjonstid 2 år)

- Revisor (funksjonstid 1 år)
- Ett medlem til valgkomitéen (funksjonstid tre år). Valgkomiteen består av tre medlemmer.
Medlemmet med lengst funksjonstid fungerer som leder av komitéen.

§ 5 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller når minst 30 medlemmer krever det.

Møteinnkalling og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære møter.

§ 6 Styret
Sjøbadet i Trondheim ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av
leder og 4 styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer.

Styrets oppgaver:
● Iverksette årsmøtets bestemmelser
● Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver, og utarbeide instruks

for disse
● Bortsett fra styreleder, som er direkte valgt av årsmøtet, konstituerer styret seg selv.
● Administrere og føre nødvendig kontroll med Sjøbadets økonomi og eiendeler, i henhold til

budsjett og de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
● Regulere medlemstall i henhold til styrets vurdering av kapasiteten ift. Sjøbadets drift
● Ansette Daglig leder for sommersesongen

Innkalling til styremøter gjøres av styreleder ved behov, eller av styrets medlemmer, hvis minst to av
disse krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes
med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet har styreleder, eller stedfortreder utpekt av
styreleder, dobbeltstemme. Ingen skal ha styreverv i et  sammenhengende tidsrom på mer enn seks år.

§ 7 Ansvar og økonomi
Sjøbadets ansvarlige er styrelederen. Ved økonomiske disposisjoner over 50 000 kr, som ikke er
vedtatt i budsjettet, kreves det behandling i ekstraordinært årsmøte.

Kjøp, salg eller pantsetting av fast eiendom skal godkjennes av årsmøtet. Enhver form for
låneopptagelse skal godkjennes av årsmøtet.

§ 8 Vedtektsendring
Vedtektsendringer besluttes av årsmøtet. Det kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte
stemmeberettigede, for at vedtektsendring skal være gyldig. Forslag om vedtektsendring skal være
fremmet for styret senest to uker før årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene sammen med
saksliste.

§ 9 Utvisning og utelukking
Et medlem kan utvises fra Sjøbadet for resten av sesongen, etter en muntlig og en skriftlig advarsel,
hvis vedkommende bryter Sjøbadets regler. Ved særlige grove tilfeller av skadeverk, kan et medlem
utelukkes for godt. Hvis medlemmer ønsker det, skal saker om utvisning og utelukking behandles av
årsmøte.

Det er styret som treffer beslutningen om utvisning eller innstiller et medlem til utelukking. En
beslutning om utvisning eller utelukking skal meddeles medlemmet skriftlig og rekommandert.

Ved utvisning/utelukking må nøkkel innleveres til styret umiddelbart.



§ 10 Oppløsning
Oppløsning av Sjøbadet i Trondheim kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt
med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal
skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall.

Sjøbadets formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle idrettslige formål som bestemmes
av årsmøtet.

Ingen medlemmer har krav på Sjøbadets midler eller andel av disse.


