
1 
 

 

VEDTEKTER KARMØY HAVFISKE KLUBB 
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 § 1. Navn. 

Klubbens navn er Karmøy havfiskeklubb. (Forkortet KHK) 

 

§ 2. Formål. 

Klubbens formål er følgende: 

A) Å representere medlemmenes interesser overfor andre utvalg, organer, 

yrkesgrupper m.m. 

B) Å arbeide for bevaring av havets ressurser. 

C) Arrangere fiskefestivaler og andre aktiviteter i klubbregi. 

 

§ 3. Styret. 

Karmøy HK ledes av et styre valgt av generalforsamlingen. 

Styret skal bestå av: 

1. Leder 

2. Nestleder 

3. Sekretær 

4. Kasserer 

5. Styremedlem 

6. Styremedlem 

Styrets medlemmer velges for 2 (to) år. Hvert år er tre av styrets medlemmer på 

valg.  

 

§ 4. Styremøter. 

Styret holder møter etter lederens bestemmelse, eller når minst 3 (tre) 

styremedlemmer ønsker det. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 (tre) 

styremedlemmer er til stede. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved 

stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Sekretæren fører protokoll over 

styrets møter og er klubbens arkivar. 
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§ 5. Medlemskap. 

Alle over 14 år kan bli medlem av Karmøy H.K. Eventuelle eksklusjon av et 

enkeltmedlem behandles av styret, som legger sin innstilling fram for 

generalforsamlingen til endelig avgjørelse. Styret kan etter egen vurdering 

suspendere et enkeltmedlem dog ikke for lengre tid enn fram til første 

generalforsamling. Man kan bli æresmedlem i KHK på grunn av særlig 

fortjenstfull innsats i klubb- eller forbundsarbeid til fremme av havfiskesporten. 

Forslag rettes til Styre, som avgjør æresmedlemskapet. Et æresmedlem har alle 

rettigheter.  

 

§ 6. Kontingent.  

Årskontingenten til KHK forfaller til betaling i januar. Det skal betales 

differensiert kontingent for seniorer og juniorer.  

Nye medlemmer innmeldt etter 30. juni betaler halv kontingent.  

 

§ 7. Generalforsamling. 

Generalforsamlingen er KHK´s høyeste myndighet. Vedtak i 

generalforsamlingen er bindene for medlemmene og styret. Generalforsamlingen 

avvikles i begynnelsen av året. Innkalling til generalforsamlingen skal skje 

minst 4 (fire) ukers varsel. 

Alle dokumenter deles ut til medlemmene på generalforsamlingen. Regnskap og 

referat fra generalforsamlingen sendes ut til alle medlemmer.  

 

Dagsorden skal inneholde følgende punkter: 

A) Valg av ord-styrer 

B) Årsrapport  

C) Regnskap 

 

E) Innkomne forslag: 

Her inkluderes vedtektsendringer og endringer i felles fiskeregler. 

Disse må være styret i hende minst 14dager før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen kan gjøre tillegg eller endringer i innkomne forslag dersom 

de mener at forslaget har feil, slik som f.eks. skrivefeil eller at forslaget ikke 

klart nok definerer hva som er intensjonen. Det forutsettes at forslagstiller er 

enig i dette. 

Dersom et forslag blir vedtatt og dette har konsekvenser for andre vedtekter eller 

regler, bør generalforsamlingen foreta justeringer på de vedtekter eller regler 

som blir berørt av det nye vedtaket. 
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§8. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret eller minst 1/3 av 

medlemmene ønsker det. 

Styret sender sakslisten, de tilhørende dokumenter og sin egen innstilling til 

klubbens medlemmer. 

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling sendes av styret med minst 

2(to)ukers varsel. 

Ekstraordinær generalforsamling skal bare behandle de saker som står i 

innkallingen. 

 

 

 

§9.Beslutningsprosess. 

Beslutninger på generalforsamlingen treffes med alminnelig flertall. Ved 

stemmelikhet foretas omvalg. Endringer i eller tilføyes til vedtektene og felles 

fiskeregler krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

 

§10.Oppløsning av Karmøy HK. 

Beslutning om å oppløse klubben kan bare tas på en generalforsamling hvor 

minst 2/3 av medlemmene er til stede. 

Det kreves 3/4 flertall for oppløsning av klubben. Hvis generalforsamlingen ikke 

er vedtaksdyktig, innkalles det til ekstraordinær  generalforsamling som er 

beslutningsdyktig uten hensyn til forannevnte bestemmelser om kvalifisert 

flertall. 

I tilfelle klubben oppløses, tilfaller dets midler formål  som tilgodeser sportslig 

havfiske etter det sittende styrets bestemmelse. 

 

 

 

Årsmøte 22.01.2016 


