Vedtekter
for
Bergens Skipperforening

Vedtatt på Bergens Skipperforenings ekstraordinære generalforsamling 11.10.2018,
med endringer vedtatt på generalforsamlinger 15.02.2019, 28.02.2020 og 01.04.2022.

(Utarbeidet av styret i perioden 2018, med full gjennomgang,
tilpasninger og endringer av alle vedtekter for foreningen)

Side 1.

I.

FORMÅL

§1.
Bergens Skipperforening er partipolitisk uavhengig, og har som formål å samle medlemmer
for å:
1.1 Utvikle og vedlikeholde kontakten mellom kollegaer i ulike maritime miljøer.
1.2 Fremme faglig og oppdatert allmenn opplysning blant sine medlemmer.

§2.
Bergens Skipperforening fremmer sitt formål ved å:
2.1 Behandle saker av interesse for skipsfarten og foreningens medlemmer i
foredrag og medlemsmøter.
2.2 Skaffe medlemmene informasjon om kunngjøringer og arrangementer av
interesse.
2.3 Forvalte foreningens eiendommer og verdier på beste måte for medlemmene.
2.4 Ta opp og behandle saker som er av interesse for skipsfarten, og i dette arbeidet
søke samarbeid med relevante maritime miljøer innenfor vedkommende fagområde.
2.5 Stille til rådighet for medlemmene tidsmessige lokaler, tilpasset foreningens
aktiviteter og behov.
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II.

MEDLEMMER

§ 3.
Følgende kan søke medlemskap i Bergens Skipperforening:
3.1 Sjøkapteiner, skipsførere og dekksoffiserer som har eller har hatt norsk
dekksoffiser sertifikat klasse 1, klasse 2 eller klasse 3.
3.2 Sjøoffiserer med eksamen fra Sjøkrigsskolens operative linje, som innehar eller
kan søke om sertifikat i henhold til § 3.1.
3.3 Fiskeskippere med eksamen fra Fiskerfagskolen som har eller har hatt norsk
fiskeskipper sertifikat klasse A eller klasse AB.
3.4 Personer med maritim nautisk utdanning som tilfredsstiller kravet til å kunne søke
om sertifikat tilsvarende i § 3.1, § 3.2 og § 3.3.
3.5 Andre personer som ikke tilfredsstiller kravene i henhold til §§ 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4,
men som etter styrets vurdering kan tilføre foreningen kompetanse og verdier av
interesse. Foreningen kan ha inntil tre (3) slike medlemmer.

§ 4.
Enhver som fyller betingelsene i § 3 kan søke om medlemskap i Bergens Skipperforening på
følgende måte:
4.1 Skriftlig søknad med vedlagt CV sendes til styret som behandler denne i første
styremøte. Søkeren skal deretter skriftlig underrettes om styrets vurdering og
begrunnelse for medlemskap eller avslag om medlemskap.
4.2 Dersom et nytt medlem godkjennes av styret, skal dette meddeles i første
påfølgende medlemsmøte. Vedkommende skal gis tilgang til foreningens vedtekter
og siste årsberetning.
4.3 Utmelding av foreningen skal sendes skriftlig til styret som bekrefter utmeldelsen
og refererer denne i første påfølgende medlemsmøte.
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§ 5.
For medlemmer i Bergens Skipperforening skal det betales årskontingent i henhold til
følgende:
5.1 Årskontingenten fastsettes til enhver tid av styret og forfaller til betaling i sin
helhet pr. 31. januar for inneværende år.
5.2 Ved innmelding skal årskontingent betales innen 60 dager. For innmelding etter 1.
november betales ikke kontingent for inneværende år.
5.3 Ved utmelding av foreningen betales kontingent for hele utmeldingsåret.
5.4 Medlem som ikke har betalt årskontingent for mer enn 1 år, og som etter to
skriftlige påminnelser ikke har betalt, skal strykes som medlem av foreningen.
Vedkommende skal underrettes om beslutningen. Dersom vedkommende på nytt
ønsker å bli medlem av foreningen skal skyldig årskontingent innbetales.

§ 6.
Medlemmer i Bergens Skipperforening plikter å ta på seg tillitsverv i styre, utvalg,
ordenskapitlet Den Gyldne Octant og komiteer som vedkommende måtte bli valgt til av
generalforsamlingen i henhold til følgende:
6.1 Et styremedlem, utvalgsmedlem, komitemedlem og medlem av ordenskapitlet
Den Gyldne Octant, velges for 3 år.
6.2 Et medlem som er fylt 75 år kan reservere seg mot å innstilles til verv i Bergens
Skipperforening.
6.3 Et medlem kan reservere seg mot å innstilles til verv i Bergens Skipperforening
når særskilte grunner tilsier dette.

§ 7.
Medlemmer i Bergens Skipperforening har anledning og rett til å delta i henhold til følgende:
7.1 Rett til å delta på foreningens generalforsamlinger og medlemsmøter. Rett til å
delta i forhandlinger og avgi sin stemme i henhold til de til enhver tid gjeldende
vedtekter.
7.2 Adgang til foreningens lokaler etter de til enhver tid gjeldende
husordensreglement og regler for skjenkebevilling.
7.3 Rett til å delta på alle andre arrangement og aktiviteter som gjennomføres i regi
av foreningen.
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III.

GENERALFORSAMLING
§ 8.

Generalforsamlingen i Bergens Skipperforening er den høyeste myndighet og fungerer i
henhold til følgende:
8.1 Kun generalforsamlingen kan oppheve, endre og godkjenne vedtekter.
8.2 Den ordinære generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av april måned
og meddeles skriftlig til medlemmene med minst en (1) måneds varsel. Varselet
sendes ut sammen med innkallingen, sakspapirene og fullmaktsskjema.
8.3 Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen sendes skriftlig til styret to
(2) måneder før dato for den ordinære generalforsamlingen.
8.4 Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:
• Valg av møteleder, referent og to (2) medlemmer til å underskrive protokoll.
• Årsberetning.
• Regnskap / budsjett.
• Innkomne forslag.
• Styrehonorar.
• Valg.
8.5 Generalforsamlingen skal kun behandle saker som står på sakslisten og som
sendes ut til medlemmene i henhold til § 8.4.
8.6 Styrets leder eller i dennes fravær nestleder eller et styremedlem, leder
generalforsamlingen og har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
8.7 Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret beslutter det eller når minst
15 medlemmer skriftlig krever det. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skjer
etter samme regler som for innkalling til ordinær generalforsamling. Den
ekstraordinære generalforsamling skal kun behandle de saker som er oppført på
utsendt saksliste.

§ 9.

9.1 Forslag til vedtektsendring må enten være fremsatt av styret eller fremsatt skriftlig
til styret av minst 15 medlemmer. Forslaget skal være vedlagt en begrunnet
redegjørelse.
9.2 For at forslag til vedtektsendring skal bli vedtatt, kreves det 2/3 flertall av de
stemmeberettigede deltakerne på generalforsamlingen.
9.3 Andre saker enn vedtektsendringer avgjøres med alminnelig flertall.
9.4 Generalforsamlingens beslutninger er gyldige når vedtak er fattet i henhold til
gjeldende vedtekter for Bergens Skipperforening.
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§ 10.
10.1 Stemmerett på generalforsamling har ethvert medlem som har betalt
årskontingent. Stemmer skal avgis personlig, og det gis anledning til å møte med en
(1) skriftlig fullmakt.
10.2 Generalforsamlingen utnevner et tellekorps blant medlemmene som forestår
opptelling under valget og/eller under saker som krever skriftlig avstemming.
10.3 Tellekorpset meddeler styrets leder eller vedkommende stedfortreder om
resultatet straks opptellingen er avsluttet.

IV.

VALG

§ 11.
Den ordinære generalforsamling i Bergens Skipperforening foretar valg av tillitsverv i
foreningen. Innstilling til valget utarbeides av en valgkomite og styret i henhold til følgende:
11.1 Til å forberede valgene skal det velges en valgkomite bestående av fire (4)
medlemmer og to (2) varamedlemmer. Innstilling av kandidater til valgkomiteen gjøres
av styret i samarbeid med den sittende valgkomiteen. Valgkomiteen velges for en
periode på tre (3) år, og velges på den ordinære generalforsamlingen.
11.2 Valgkomiteen skal utarbeide forslag på kandidater til de enkelte tillitsverv for den
kommende periode. Kandidatenes navn oppføres og grupperes i den orden valget
skal gjennomføres under generalforsamlingen. Valgkomiteen foreslår styrehonorar for
perioden som har vært. Styrehonorar må vedtas av generalforsamlingen.
11.3 Medlemmer av foreningen kan sende forslag på kandidater til tillitsverv i
foreningen skriftlig til valgkomiteen innen november måned. Komiteen avgjør selv
hvem som innstilles til valg.
11.4 Valgkomiteen leverer sin innstilling til styret i løpet av desember måned.
Innstillingen fremlegges for medlemsmøtet og sendes ut med innkallingen til
generalforsamlingen.
11.5 Innstillingen bør vedlegges en oversikt over de enkelte kandidaters medlemstid
og eventuelle tidligere verv i foreningen.
11.6 Valget gjennomføres som et direkte valg på de kandidater som av valgkomiteen
er innstilt til de ulike tillitsverv.
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§ 12.
Til å lede Bergens Skipperforening skal det velges et styre i henhold til følgende:
12.1 Styret skal bestå av totalt fem (5) medlemmer og to (2) varamedlemmer.
Varamedlemmer møter til styremøtene med talerett.
12.2 Funksjonstiden for styreleder, nestleder og styremedlemmer er tre (3) år, med
mindre annet blir besluttet av generalforsamlingen.
12.3 Et styremedlem (unntatt styreleder eller nestleder) kan ikke samtidig være
medlem av Skipperhusets utvalg.
12.4 For å sikre nødvendig kontinuitet i styret bør avtroppende leder fortsette som
rådgivende styremedlem, i tillegg til styrets medlemmer, i inntil ett år etter at
vedkommende sin funksjonstid er over.

§ 13.
Tillitsverv i Bergens Skipperforening skal velges i henhold til følgende:
13.1 Innstillingen fra valgkomiteen skal ha navngitt personer til vervene som
styreleder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer.
13.2 Varamedlemmer i Bergens Skipperforenings styre, utvalg, komiteer og
ordenskapitlet Den Gyldne Octant, velges for ett år.

§ 14.
14.1 Til å revidere Bergens Skipperforenings regnskaper velger styret en
statsautorisert revisor. Vedkommende revisor skal godkjennes av
generalforsamlingen.
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V.

FORENINGENS ADMINISTRASJON

§ 15.
Styreleder er daglig leder og har sammen med styret ansvar for den daglige drift av Bergens
Skipperforening og ivaretakelsen av dens interesser. Styret bestemmer selv sin
forretningsorden og holder møter når det anses for nødvendig i henhold til følgende:
15.1 Styrets leder, eller ved dennes fravær, nestleder eller et styremedlem oppnevnt
av styreleder, leder forhandlingene i styremøter, medlemsmøter og
generalforsamlinger og har ved stemmelikhet dobbeltstemme.
15.2 Innkalling med saksliste til styremøter skal sendes ut i god tid før møte. Forfall til
styremøte meddeles senest to (2) dager før møtet.
15.3 Styret kan blant Bergens Skipperforenings medlemmer velge en sekretær.
Sekretæren kan fungere som kontorhjelp. Styret utarbeider forøvrig en
stillingsinstruks for sekretæren.
15.4 Styret skal forvalte Bergens Skipperforenings eiendom og eiendeler på en
økonomisk forsvarlig måte. Styret plasserer Bergens Skipperforenings midler til
gunstige betingelser i overensstemmelse med Bergens Skipperforenings vedtekter og
eventuelle vedtak besluttet av generalforsamlingen.
15.5 Styret er beslutningsdyktig når fire (4) medlemmer inkludert varamedlemmer er
til stede. Styrets beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall. Styret informerer om
slike beslutninger ved første medlemsmøte.
15.6 Styret bestemmer hvem som utnevnes til Bergens Skipperforenings
æresmedlem og hvem som skal tildeles Bergens Skipperforenings hederstegn ”Den
Gyldne Octant”. Sistnevnte etter begrunnet innstilling fra ordenskapitlet.
15.7 For å være gyldig skal utnevnelsene til æresmedlem og hederstegnet «Den
Gyldne Octant» vedtas med minst fire (4) stemmer og føres inn i styrets
forhandlingsprotokoll. Skulle styret ikke oppnå vedtak på ordenskapitlets innstilling,
må dette begrunnes skriftlig ovenfor ordenskapitlet.
15.8 Over styrets forhandlinger skal det føres eget referat og/eller vedtaksprotokoll.

§ 16.
16.1 Styret ansetter en bestyrer for Bergens Skipperforenings lokaler. Styret
fastsetter lønn og andre ansettelsesvilkår, bestemmer arbeidsområde og vedtar en
instruks som bestyreren skal rette seg etter.
16.2 Styret kan engasjere en forretningsfører som hjelp til regnskapsførsel og
rådgivning.
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16.3 Styret kan ansette en lønnet kontorhjelp, som ikke behøver å være medlem av
Bergens Skipperforening. Kontorhjelpens lønning bestemmes av styret som også
fastsetter øvrige ansettelsesvilkår.
16.4 Styret bestemmer kontorhjelpens arbeidsområde og vedtar en instruks som
kontorhjelpen skal rette seg etter. Kontorhjelpen fører Bergens Skipperforenings
korrespondanse under styreleders ansvar og tilsyn. Videre fører kontorhjelpen
Bergens Skipperforenings regnskaper.

VI:

ALLMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 17.
I Bergens Skipperforenings lokaler skal følgende være gjeldende:
17.1 Styret skal vedta et ordensreglement som til enhver tid skal være tilgjengelig i
Bergens Skipperforenings lokaler.
17.2 I Bergens Skipperforenings lokaler skal det også være tilgjengelig et eksemplar
av foreningens vedtekter.

§ 18.
Styret skal sørge for at det hersker ro og orden i Bergens Skipperforenings lokaler i henhold
til følgende:
18.1 Under møter, arrangement og tilstelninger skal styret påse at ordensreglementet
blir overholdt.
18.2 Styret har uinnskrenket myndighet til å gripe inn for å forhindre brudd på
ordensreglene.
18.3 Styret har rett til å ekskludere det medlem fra foreningen som tross advarsler
bryter ordensreglementet eller ved sin oppførsel viser uverdig holdning. Slikt medlem
kan ekskluderes for en viss tid eller for alltid. Medlemmet skal skriftlig underrettes om
eksklusjonen.
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§ 19.
Medlemsmøter i Bergens Skipperforening gjennomføres i henhold til følgende:
19.1 Medlemsmøter avholdes i Bergens Skipperforenings lokaler i henhold til styrets
vedtak og vedtektene til foreningen forøvrig. Tidspunkt for møtene sendes ut en gang
i året.
19.2 Med unntak av saker av administrativ art behandler medlemsmøtet alle saker
som angår Bergens Skipperforening, spørsmål av faglig interesse og alle saker hvor
Bergens Skipperforenings uttalelser er ønsket. Styret har adgang til å legge frem for
medlemmene også saker av administrativ art hvis styret ønsker å høre medlemmenes
mening om dem.
19.3 I medlemsmøtene har ethvert medlem rett til å bringe frem saker av interesse for
Bergens Skipperforening til ordskifte og uttalelser. I ordskiftet har alle medlemmer rett
til å delta. Styret kan i særlige tilfeller også benytte ikke-medlemmer til belysning av
spesielle saker.
19.4 Gjester har adgang til arrangementer og tilstelninger med unntak av
medlemsmøter, i følge med et medlem og/eller etter styreleders godkjenning.

§ 20
I Bergens Skipperforening skal det føres protokoller og referater i henhold til følgende:
20.1 Styreleder eller dennes stedfortreder, jamfør § 15.1, sørger for at det føres
protokoll over forhandlingene på foreningens generalforsamlinger. Protokollen skal
føres på en objektiv og saklig måte og i hovedtrekk gjengi forhandlingenes forløp. Alle
valg og vedtak skal føres fremhevet i protokollen.
20.2 Styreleder eller dennes stedfortreder, jamfør § 15.1, sørger for at det føres
protokoller og/eller referater fra styremøter og medlemsmøter.

§ 21.
Øvrig bruk av Bergens Skipperforenings lokaler skal skje i henhold til følgende:
21.1 Opprop, kunngjøringer, innbydelser og andre meldinger må ikke annonseres i
Bergens Skipperforenings lokaler uten styreleders tillatelse.
21.2 Pengeinnsamlinger skal ikke igangsettes uten at styreleders tillatelse er
innhentet.
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VII:

OPPLØSNING

§ 22.
Oppløsning av Bergens Skipperforening kan utføres i henhold til følgende:
22.1 Forslag om oppløsning av Bergens Skipperforening kan fremsettes av styret
eller av minst 15 medlemmer i skriftlig henvendelse til styret.
22.2 Forslaget sendes på vanlig måte til medlemmene til behandling på ordinær
generalforsamling, men oppløsingen kan først vedtas på den påfølgende
generalforsamling.
22.3 For at en slik beslutning skal være gyldig, må minst 75 % av foreningens
medlemmer ha avgitt stemme. Forslaget må være vedtatt med minst 2/3 av de avgitte
stemmer.

§ 23.
Hvis generalforsamlingen beslutter at Bergens Skipperforening skal oppløses, skal dette
foretas i henhold til følgende:
23.1 Blant Bergens Skipperforenings medlemmer skal det velges et avviklingsstyre.
23.2 Dette avviklingsstyret skal overta forvaltningen og avviklingen av Bergens
Skipperforening og de tilknyttede institusjoners formuer.
23.3 Disse netto formuer skal inngå i et fond. Avkastningen av dette fond skal gå til
modernisering, reparasjon og eventuell utvidelse og/eller drift av Skipperhuset.
23.4 Dersom Skipperhuset ikke lenger er Bergens Skipperforenings eiendom, skal
avviklingsstyret påse at avkastningen går i sin helhet til Bergens Sjøfartsmuseum.

Side 11.

VEDTEKTER FOR SKIPPERHUSET (Bergens Skipperforenings leiligheter).
Vedtatt på Bergens Skipperforenings ekstraordinære generalforsamling den 11.10.2018.

§ 1.
1.1 Skipperhuset er en selvstendig og selveiende institusjon opprettet av Bergens
Skipperforening ved frivillig bidrag av dens medlemmer og andre.
1.2 Skipperhusets virksomhet og drift skal forvaltes i overensstemmelse med
gjeldende vedtekter.

§ 2.
2.1 Ethvert medlem av Bergens Skipperforening har rett til å søke tildeling av leilighet
for seg og sin ektefelle/samboer.
2.2 Under for øvrig like forhold skal den som har lengst ansiennitet som medlem i
Bergens Skipperforening være fortrinnsberettiget.
2.3 Etterlatt ektefelle eller samboer skal etter et medlems død ha borett til leiligheten
så lenge vedkommende lever.
2.4 Etterlatt ektefelle eller samboer kan etter et medlems død søke tildeling av
leilighet når dette ikke skjer til fortrengsel av medlemmer som søker.
2.5 Leieavtaler inngås med eller uten tidsbegrensning, og leieforholdet skal av hver
av partene kunne sies opp med tre (3) måneders varsel.
2.6 Når en leilighet blir ledig, skal den utlyses i Bergens Skipperforenings lokaler og
på foreningens hjemmeside. Dersom ingen av foreningens medlemmer i henhold til
§§ 2.1, 2.2, 2.3 eller 2.4 ønsker leilighet, kan den leies ut til andre men da med
tidsbegrensning og til markedspris.
2.7 Ordensregler for Skipperhuset skal utleveres til leietaker.

§ 3.
3.1 Skipperhusets formue består for tiden av følgende:
•
•

Eiendommen Amalie Skrams vei 7.
Bankmidler.

3.2 Salg av Skipperhusets eiendom kan ikke skje uten samtykke fra Bergens
Skipperforenings generalforsamling med 2/3 flertall.
3.3 Pantsettelse av Skipperhusets eiendom ved ombygging, utvidelse og/eller kjøp av
ny eiendom, kan ikke skje uten godkjenning av Bergens Skipperforenings
generalforsamling med 2/3 flertall.
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3.4 Kjøp, salg eller fornyelse av Skipperhusets felles inventar slik som møbler,
malerier etc. kan ikke skje uten samtykke av Bergens Skipperforenings styre med
vanlig flertall.

§ 4.
4.1 Skipperhuset ledes av et utvalg bestående av fire (4) medlemmer, hvorav den
ene til enhver tid skal være styrelederen i Bergens Skipperforening. De resterende
skal være medlemmer av samme forening, valgt på foreningens årlige eller
ekstraordinære generalforsamling.
4.2 Utvalgets ordinære tre (3) medlemmer velges for 3 år. Ett (1) varamedlem, samt
to (2) revisorer, velges for ett (1) år. Utvalget velger selv sin leder. Styret i Bergens
Skipperforening fastsetter godtgjørelse for Skipperhusets utvalg som dekkes inn
gjennom driften av huset. Utvalget fordeler selv godtgjørelsen på medlemmene utfra
arbeidsmengde for den enkelte.
4.3 Styrets leder eller nestleder i Bergens Skipperforening kan ikke velges til leder av
utvalget.
4.4 Utvalget holder møter etter forutgående varsel til medlemmene, så ofte leder av
utvalget finner det ønskelig eller når to av utvalgets medlemmer krever det.
4.5 I utvalgets møter må minst tre (3) medlemmer være tilstede for at utvalget skal
være beslutningsdyktig. Det skal føres møteprotokoll.
4.6 Ved stemmelikhet har leder av utvalget dobbeltstemme.
4.7 Medlem av utvalget som har fungert i minst 3 år har rett til å frasi seg gjenvalg.
4.8 Utvalget velger en tilsynsmann som skal være kontaktledd mellom Skipperhusets
beboere og utvalget.

§ 5.
Utvalget skal påse at drift og vedlikehold av Skipperhusets eiendommer skjer i henhold til
følgende:
5.1 Å lede Skipperhusets drift, disponere inntekter og formue på beste måte, samt
påse at eiendommen og innboet holdes betryggende forsikret.
5.2 Å motta og avgjøre søknader om tildeling av leilighet.
5.3 Å fremlegge årsberetning, revidert regnskap og budsjett for Skipperhusets drift på
Bergens Skipperforenings årlige generalforsamling.
5.4 Utvalget fastsetter husleien for leilighetene i henhold til den til enhver tid
gjeldende husleielovgivning og under hensyn til forsvarlig drift av Skipperhuset.
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§ 6.
6.1 For å endre vedtektene for Skipperhuset, kreves det godkjenning av Bergens
Skipperforenings årlige eller ekstraordinære generalforsamling med 2/3 flertall av de
tilstedeværende stemmeberettigede.
6.2 Når forslag til endring av vedtektene ikke er fremsatt av styret eller Skipperhusets
utvalg, skal det være undertegnet av minst femten (15) av Bergens Skipperforenings
medlemmer. Slike forslag sendes til styret i Bergens Skipperforening som med
eventuelle bemerkninger sender forslaget til Skipperhusets utvalg.
6.3 Etter behandling i Skipperhusets utvalg sendes forslaget til styret i Bergens
Skipperforening som sender forslaget ut til medlemmene sammen med saksliste til
Bergens Skipperforenings ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

§ 7.
7.1 Hvis Bergens Skipperforening oppløses skal Skipperhusets sittende utvalg
henvende seg til Statsforvalteren i Vestland fylke som oppnevner fem (5) sjøkapteiner
i Bergen til å lede Skipperhusets anliggender i henhold til vedtektene.
7.2 Nødvendige bestemmelser angående de oppnevntes funksjonstid, revisjon av
regnskapene og andre lignede forhold avgjøres av Statsforvalteren i Vestland fylke.
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VEDTEKTER FOR ORDENSKAPITLET
HEDERSTEGNET «DEN GYLDNE OCTANT»

Vedtatt på Bergens Skipperforenings ekstraordinære generalforsamling den 11.10.2018.

§ 1.
Hederstegnet ”Den Gyldne Octant” utdeles til foreningsmedlemmer som i et lengre tidsrom
har utført godt arbeid til foreningens beste. De som kan komme i betraktning er:
1.1 Medlemmer som har nedlagt fortjenestefullt arbeid i foreningens styre, utvalg og
komiteer.
1.2 Medlemmer som ved annet arbeid eller gaver har tilført foreningen verdier som
har bidratt til fornying, økt trivsel og aktivitet for foreningens medlemmer.
1.3 Innstilling til hederstegnet ”Den Gyldne Octant” foretas av ordenskapitlet som skal
bestå av fem (5) medlemmer, som ikke er medlemmer eller varamedlemmer til styret i
Bergens Skipperforening, men som er medlemmer av foreningen. Ordenskapitlet skal
ha to (2) varamedlemmer.
1.4 Innstillingen forelegges styret i Bergens Skipperforening for godkjenning.
1.5 Medlemmer av ordenskapitlet velges for en periode på tre (3) år. Det velges to (2)
varamedlemmer som har en funksjonstid på 1 år.

Vedtekter for Bergens Skipperforening §§ 15.6, 15.7 og 15.8 siteres:
15.6 Styret bestemmer hvem som utnevnes til Bergens Skipperforenings
æresmedlem og hvem som skal tildeles Bergens Skipperforenings hederstegn ”Den
Gyldne Octant”. Sistnevnte etter begrunnet innstilling fra ordenskapitlet.
15.7 For å være gyldig skal slike bestemmelser (ref. § 15.6) vedtas med minst fire (4)
stemmer og føres inn i styrets forhandlingsprotokoll. Skulle styret ikke oppnå vedtak
på ordenskapitlets innstilling, må dette begrunnes skriftlig ovenfor ordenskapitlet.
15.8 Over styrets forhandlinger skal det føres eget referat og/ eller vedtaksprotokoll.
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