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Vedtatt på Bergens Skipperforenings 134. Ordinære 

Generalforsamling, den 22. Februar 2003 

Med rettelser den 23.02.08, 21.02.09 og 21.02.15 



I. FORMÅL. 

§ 1. 

Bergens Skipperforening er parti politisk uavhengig og har til formål å samle sjøkapteiner i Bergen 

og omegn for å: 

 

Ivareta deres sosiale og økonomiske interesser. Utbygge og vedlikeholde kontakten mellom 

kollegaer. Fremme faglig og allmenn opplysning blant sine medlemmer. 

§ 2. 

Bergens Skipperforening søker å fremme sitt formål ved å: 

 

2.1 Behandle saker av interesse for skipsfarten og Bergens Skipperforenings medlemmer 

i foredrag og diskusjonsmøter. 

 

2.2 Skaffe medlemmene adgang til å lese dagspressen, faglige publikasjoner og tidskrifter. 

Fremskaffe aktuelle sirkulærer og kunngjøringer av interesse. 

 

2.3 Opprette og forvalte fonds og institusjoner til støtte for verdige, trengende sjøkapteiner – 

fortrinnsvis medlemmer av Bergens Skipperforening og deres etterlatte. 

Gjennom myndighetene søke å oppnå innflytelse på utdeling og forvaltning av legater og 

fonds av enhver art, til beste for trengende sjøfolk og deres etterlatte. 

 

2.4 Ta opp til behandling saker som er av interesse for skipsfart og sjømannsstand. Arbeide 

for forbedringer i gjeldende lovbestemmelser, og forskrifter vedrørende sjøfarten. Og i dette arbeid 

søke kontakt og samarbeid med andre sjømannsorganisasjoner til felles 

opptreden. 

 

2.5 Stille til rådighet for medlemmene tidsmessige forsamlings- og klubblokaler til enhver tid 

tilpasset behovet. 



II. MEDLEMMER. 

§ 3. 

Som medlemmer i Bergens Skipperforening kan opptas: 

 

3.1 Sjøkapteiner, skipsførere og styrmenn som har eller har hatt norsk dekksoffiserssertifikat 

klasse 1, ubegrenset eller begrenset. Videre bør kandidaten være norsk statsborger eller ha nær 

tilknytning til norsk skipsfart etter styrets vurdering. 

 

3.2 Sjøoffiserer med eksamen fra sjøkrigsskolens operative marinelinje og som har hatt 

stilling som skipssjef. 

 

3.3 Inntil 10 – ti – passive medlemmer, fortrinnsvis slike som er tilknyttet skipsfarten og kan 

tilføre Bergens Skipperforening verdier av interesse. 

 

3.4 Bergens Skipperforening kan ha gjestemedlemmer. Et gjestemedlem må ha samme 

kvalifikasjoner som under punkt 3.1 og 3.2 og må ikke være bosatt i Hordaland. 

 

3.5 Antallet: av medlemmer som ikke er – eller har vært sjøkapteiner må ikke overstige ¼ av 

det samlede antall medlemmer. 

Gjestemedlem og passivt medlem har ikke stemmerett i Bergens Skipperforenings 

anliggender og kan ikke velges inn i Bergens Skipperforenings styre/tillitsverv. 

§ 4. 

Enhver som fyller betingelse i § 3 kan søke om å bli medlem av Bergens Skipperforening. 

 

4.1 Skriftlig søknad – helst anbefalt av et medlem sendes styret. Søknaden skal behandles i 

første styremøte. Blir søknaden godtatt, skal innmeldingen refereres i første påfølgende 

medlemsmøte. 

Søkeren skal deretter skriftlig underrettes om at vedkommende er innmeldt og tilstilles 

ett eksemplar av Bergens Skipperforenings vedtekter og siste årsberetning. 

 

4.2 Utmelding av Bergens Skipperforening skjer ved skriftlig underretning til styret. 

Styret bekrefter utmeldelsen og refererer den i første påfølgende medlemsmøte. 



§ 5. 

Årskontingenten bestemmes til enhver tid av styret og forfaller til betaling i sin helhet pr. 

31. januar. 

 

5.1 Ved innmelding betales kontingenten innen 60 dager. Er ikke kontingenten betalt innen 

denne fristen, skal vedkommende betraktes som ikke innmeldt. 

Ved utmelding skal medlemmet betale kontingent til og med utmeldingsåret. 

 

5.2 Medlem som står til rest med årskontingent for mer enn 1 år og som etter 2 skriftlige krav 

ikke har betalt, skal strykes som medlem av Bergens Skipperforening. 

Medlemmet skal da skriftlig underrettes om at vedkommende er strøket. 

Hvis en slik person senere skulle ønske å komme igjen som medlem må vedkommende 

må vedkommende betale skyldig kontingent. 

§ 6 

Ethvert medlem har plikt å ta imot tillitsverv som styre- eller komitémedlem som vedkommende 

måtte bli valgt til på generalforsamlingen eller medlemsmøte, dersom ikke særlige tvingende grunner 

måtte frita ham for det. 

 

6.1 Et medlem skal ikke sitte som styre- eller komitémedlem i Bergens Skipperforning eller 

Aldershjemmet i mer enn 2 perioder (6 år) sammenhengende. 

 

6.2 Et medlem som er fylt 70 år har rett til å reservere seg mot å bli valgt til tillitsverv i Bergens 

Skipperforening. 

§ 7 

Ethvert medlem har rett til å delta i Bergens Skipperforenings medlemsmøter og generalforsamling. 

Medlemmet har rett til å delta i forhandlinger og avgi sin sterrune 

med de innskrenkninger som følger i § 3.5. 

 

Medlemmene har adgang til Bergens Skipperforenings lokaler til de tider husordensreglementet til 

enhver tid bestemmer. Medlemmene har rett til der å benytte de fremlagte tidsskrifter, aviser og 

innretninger av enhver art. 

 

Tilreisende i stillinger som nevnt under § 3.4 har adgang til Bergens Skipperforenings lokaler. 

Andre besøkende har kun adgang i følge med et medlem og kun utenom medlemsmøter. 



III. GENERALFORSAMLINGER. 

§ 8. 

Generalforsamlingen er den høyeste myndighet i Bergens Skipperforenings anliggender. Kun den 

kan gi, forandre eller oppheve vedtekter. 

 

8.1 Den ordinære generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av februar måned og 

etter skriftlig innkallese til medlemmene med minst i – en – måneds varsel. 

 

8.2 Saksliste med fortegnelse over de saker som skal behandles på generalforsamlingen skal 

sendes til medlemmene sammen med innkallingen. 

 

Ordinær generalforsamling skal behandle: Valg av referent, Regnskap, Innkomne forslag, Valg. 

 

Dokumenter som kan tjene til å opplyse de foreliggende saker skal så vidt mulig utlegges i 

foreningens lokaler minst 14 dager før generalforsamlingen avholdes. Generalforsamlingen har kun 

anledning til å treffe beslutning i de saker som er oppført på utsendt saksliste. 

 

8.3 Formannen eller i hans fravær viseformann, eller et styremedlem oppnevnt av formannen, 

leder generalforsamlingen og har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

 

8.4 Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret beslutter det eller når minst 15 

medlemmer, hvorav minst 8 seilende medlemmer, skriftlig krever det. Innkalling til 

ekstraordinær generalforsamling, skjer på samme måte som for den ordinære generalforsamling 

bestemt. 

Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle de saker som er oppført i utsendt saksliste. 

§ 9 

Forslag til vedtektsendring må enten være fremsatt av styret eller fremsatt skriftlig til styret og 

undertegnet av minst 15 medlemmer, hvorav minst 8 seilende. Forslaget skal være vedlagt en 

begrunnet redegjørelse. 

 

9.1 Før saksliste med innkalling til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling sendes ut 

skal forslaget til vedtektsendring fremlegges for et medlemsmøte for gjennomgåelse og 

diskusjon. 

 

9.2 For at et forslag til vedtektsendring skal kunne bli vedtatt må det oppnå minst 2/3 av 

stemmene til stemmeberettige deltakere på generalforsamlingen. Andre saker avgjøres 

med alminnelig flertall. 

 

9.3 Generalforsamlingens beslutninger er gyldige når minst 30 medlemmer har avgitt stemme 

i den enkelte sak. 



§ 10. 

Generalforsamlingens forhandlinger følger den utsendte saksliste. 

 

10.1 Stemmerett på generalforsamlingen har kun den som har vært medlem i Bergens 

Skipperforening minst 6 måneder og har betalt forfallen års kontingent (J.fr. § 5). 

Avstemmingen på generalforsamlingen skal være personlig. Det er ikke adgang til å 

stemme med fullmakt. 

 

10.2 Dersom et medlem med gyldig grunn er forhindret fra å møte og avgi sin stemme, kan 

vedkommende sende inn stemmeseddel. Denne skal sendes styret i lukket konvolutt, 

tydelig merket ”stemmeseddel”. Dessuten skal avsenders navn og adresse være påført 

med tydelig skrift på konvoluttens bakside. Uten dette vil ikke stemmeseddelen være 

gyldig. 

 

10.3 Forhåndstemmene må være kommet styret i hende senest kl. 12.oo den dagen 

generalforsamlingen avholdes. De innkomne forhåndstemmer åpnes på 

generalforsamlingen og telles opp sammen med de direkte avgitte stemmer. Tellekorpset 

meddeler formannen eller hans stedfortreder valgresultatet straks opptellingen er 

avsluttet. 

IV. OM VALG. 

§ 11. 

Den ordinære generalforsamling foretar valg av Bergens skipperforenings tillitsmenn. 

Til å forberede valgene skal det velges en valgkomité som skal bestå av 5 medlemmer og 

2 varamenn. Valgkomiteen velges for en periode av 2 år. Valget av komitémedlemmer og 

varamenn skal foretas på alminnelig medlemsmøte. 

 

11.1 Valgkomiteen skal sette opp et ferdig forslag til kandidater til de forskjellige tillitsverv for den 

kommende periode. 

Kandidatenes navn oppføres og grupperes i den orden valgene skal foregå på 

generalforsamlingen. Forslag til kandidater kan sendes til valgkomiteen, som selv avgjør 

om den vil ta dem opp i sin innstilling. Valgkomiteen skal levere sin innstilling til styret, 

som skal forelegge innstillingen på et medlemsmøte, før den sendes ut sammen med 

innkallingen til generalforsamlingen. 

Innstillingen fra valgkomiteen skal inneholde minst 50 % flere kandidater enn det som 

skal velges til de respektive tillitsverv. Innstillingen bør vedlegges en oversikt over de 

enkelte kandidaters medlemstid og eventuelle tidligere tillitsverv i Bergens 

Skipperforening. 

 

11.2 Hvert stemmeberettiget medlem kan ”avgi ti – 10 stemmer” ,stemmene kan avgies på 10 

forskjellige kandidater eller fordeles på på enkelt kandidater, men stemmene må 

fordeles på 3 kandidater og skal inkludere både seilende og fastboende. 



§ 12. 

Til å lede foreningen velges et styre på 7 medlemmer, herav 5 fastboende i Bergen eller omegn og 2 

seilende sjøkapteiner. Dessuten velges 3 varamenn for disse, herav 2 fastboende i Bergen eller 

omegn og 1 seilende. 

 

12.1 Funksjonstiden for et styremedlem er 3 år og for et varamedlem 1 år. Styremedlemmer 

og varamenn velges under ett slik at den som har oppnådd flest stemmer blir 

styremedlem og de andre varamenn med rang etter stemmetall. 

 

12.2 Et styremedlem (unntatt formann eller viseformann) kan ikke samtidig være medlem av 

Aldershjemmets forstanderskap. 

 

12.3 For å sikre nødvendig kontinuitet i styret er avtroppende formann forpliktet og fortsette 

som styremedlem i ett år, selv om hans funksjonstid er ute. 

§ 13. 

Når styrevalget er ferdig, stemmer generalforsamlingen først over hvem av styrets medlemmer som 

skal fungere som foreningens formann og deretter viseformann for det kommende år.Formann og 

viseformann velges blant de fastboende styremedlemmer. Valget skal være skriftlig. 

§ 14. 

Til å revidere Bergens Skipperforenings regnskaper velger styret en statsautorisert revisor med 3 

måneder gjensidig oppsigelse. 



V. FORENINGENS ADMINISTRASJON. 

§ 15. 

Styret har den daglige ledelse av Bergens Skipperforening og ivaretar dens interesser. Styret 

bestemmer selv sin forretningsorden og holder møter når det anses for nødvendig. Formannen – eller 

ved hans forfall – viseformann eller et styremedlem oppnevnt av formannen – leder forhandlingene i 

styremøter, medlemsmøter og generalforsamlinger, og har ved stemmelikhet dobbeltstemme. 

 

15.1 Styret utpeker blant Bergens Skipperforenings medlemmer en sekretær. Sekretæren kan også 

fungere som kontorhjelp (J.fr. § 16.2). Styret utarbeider forøvrig en 

stillingsinstruks for sekretæren. 

 

15.2 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 beslutning i 

generalforsamlingen. 

 

15.3 Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede. Dets beslutninger 

avgjøres ved alminnelig flertall (J.fr. 15.4). Styret informerer om slike beslutninger ved 

første medlemsmøte. 

 

15.4 Styret bestemmer hvem som utnevnes til Bergens Skipperforenings æresmedlem og 

hvem som skal tildeles Bergens Skipperforenings hederstegn ”Den Gyldne Oktant” etter 

begrunnet innstilling fra Ordenskapitelet. 

For å være gyldig skal slike bestemmelser vedtas med minst 7 stemmer og føres inn i 

styrets forhandlingsprotokoll. Skulle styret ikke oppnå vedtak på Ordenskapitelets 

innstilling, må dette begrunnes skriftlig ovenfor Ordenskapitelet. 

 

15.5 Over styrets forhandlinger skal det føres egen protokoll. Vedtak i styret i personal saker 

kan innankes, for påfølgende generalforsamling. 

§ 16. 

16.1 Styret ansetter en bestyrer for Bergens Skipperforenings lokaler. Styret fastsetter lønn 

og andre ansettelsesvilkår og styret bestemmer arbeidsområde og vedtar en instruks som 

bestyreren retter seg etter. 

 

16.2 Styret kan ansette en lønnet kontorhjelp, som ikke behøver å ære medlem av Bergens 

Skipperforening. Kontorhjelpens lønning bestemmes av styret som også fastsetter øvrige 

ansettelsesvilkår. 

 

Styret bestemmer kontorhjelpens arbeidsområde og vedtar en instruks som kontorhjelpen 

skal rette seg etter. Kontorhjelpen fører Bergens Skipperforenings korrespondanse under 

formannens ansvar og tilsyn. Videre fører kontorhjelpen Bergens Skipperforenings 

regnskaper. 



VI. ALMINNELIGE BESTEMMELSER. 

§ 17. 

Styret skal vedta et ordensreglement som til enhver tid skal finnes utlagt i Bergens Skipperforenings 

lokaler. Likeledes skal det utlegges en medlemsfortegnelse og en gjestebok, hvor tilfeldige 

besøkende skal innføres sammen med det medlem som var ifølge med vedkommende (J.fr. § 7). 

 

17.1 I Bergens Skipperforenings lokaler skal det også være utlagt et eksemplar av 

foreningens vedtekter. 

§ 18. 

Styret skal sørge for at det hersker ro og orden i Bergens Skipperforenings lokaler. Både under møter 

og under det daglige samvær skal styret påse at ordensreglementet blir overholdt. 

 

18.1 Styret har uinnskrenket myndighet til å gripe inn for å forhindre brudd på ordensreglene. 

 

18.2 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. 

§ 19. 

Medlemsmøter avholdes i Bergens Skipperforenings lokaler ifølge styrets: vedtak. Tidspunkt for 

møtene sendes ut en gang i året. 

 

19.1 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. 

 

19.2 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. 

 

19.3 Gjester har adgang til forhåndsannonserte arrangementer i følge med et medlem og 

etter styrets godkjennelse (J.fr. § 3.4) 



§ 20 

Formannen sørger for at det føres protokoll over forhandlingene på medlemsmøter og 

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. 

§ 21. 

Opprop, kunngjøringer, innbydelser og andre meldinger må ikke annonseres i Bergens 

Skipperforenings lokaler uten styrets tillatelse. Pengeinnsamlinger skal ikke igangsettes før styrets 

tillatelse er innhentet. 

VII. OPPLØSNING 

§ 22. 

Forslag om oppløsning av Bergens Skipperforening kan fremsettes av styret eller minst 15 

medlemmer - hvorav minst 8 seilende – i skriftlig henvendelse til styret. 

 

22.1 Forslaget sendes på vanlig måte til medlemmene til behandling på ordinær 

generalforsamling. Men oppløsingen kan først vedtas på den påfølgende 

generalforsamling. 

 

22.2 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 den blant 

Bergens Skipperforenings medlemmer velge et avviklingsstyre. Dette avviklingsstyret skal 

overta forvaltningen og avviklingen av Bergens Skipperforening og de tilknyttede institusjoners 

formuer. 

 

Disse netto formuer skal inngå i et fond. Avkastningen av dette fond skal gi til modernisering, 

reparasjon, eventuell utvidelse og/eller drift av Bergens Skipperforenings Aldershjem. 

Dersom Bergens Skipperforenings Aldershjem ikke lenger er Bergens Skipperforenings eiendom kan 

avviklingsstyret bestemme at avkastningen går til andre veldedige formål. 



BERGENSKIPPERFORENINGS ALDERSHJEM 

VEDTEKTER FOR BERGENS SKIPPERFORENINGS ALDERSHJEM 

Vedtatt på Bergens Skipperforenings Generalforsamling den 23. februar 2008. 

§ 1. 

Bergens Skipperforenings Aldershjem er en selvstendig og selveiende institusjon opprettet av 

Bergens Skipperforening ved frivillig bidrag av dens medlemmer og andre. 

 

Hjemmets virksomhet og drift skal ledes i overensstemmende med gjeldende vedtekter. 

§ 2. 

Ett hvert medlem av Bergens Skipperforening har rett til å søke tildeling av leilighet for seg og sin 

ektefelle/samboer. 

 

Under for øvrig like forhold skal den som har lengst ansiennitet som medlem i Bergens 

Skipperforening være fortrinnsberettiget. 

 

Etterlatt ektefelle eller samboer kan etter et medlems død tildeles leilighet, når dette ikke skjer til 

fortrengsel av skipperektepar eller enslige sjøkapteiner. 

 

Leieavtaler inngåes med eller uten tidsbegrensning og leieforholdet skal av hver av partene kunne 

sies opp med tre kalendermåneders varsel. Når en leilighet blir ledig og ingen av Bergens 

Skipperforenings medlemmer eller andre som etter ovenfor nevnte ansiennitetsregler ønsker leilighet 

etter at den har vært utlyst i foreningens lokaler og på hjemmesiden, kan den ledige leilighet utleies 

til andre, da med tidsbegrensning og til markedspris. 

§ 3. 

Hjemmets formue består for tiden av: 

 

1. Eiendommen Amalie Skamsvei 7. 

 

2. Verdipapirer og Fonds. 

 

3. Bankmidler. 

 

Salg av Hjemmets eiendom kan ikke skje uten generalforsamlingens samtykke (2/3 flertall). 

Pantsettelse av Hjemmets eiendom, ombygging, eller større utvidelse av samme, eller kjøp av ny 

eiendom, eller kjøp/salg/fornyelse av Hjemmets felles inventar(møbler, malerier etc.) kan ikke skje 

uten samtykke av Bergens Skipperforenings styre (vanlig flertall). 



§ 4. 

Aldershjemmet ledes av et Forstanderskap bestående av 5 medlemmer, hvorav den ene skal 

til enhver tid være den fungerende formann i Bergens Skipperforening. De resterende skal være 

medlemmer av samme forening, valgt på foreningens årlige eller ekstra ordinære Generalforsamling. 

 

Forstanderskapets ordinære 4 medlemmer velges til Forstanderskapet for 3 år av gangen. 

To varamenn, samt en revisor med varamann velges for ett år. 

Forstanderskapet velger selv sin formann. 

 

Bergens Skipperforenings formann kan dog ikke velges til formann av Forstanderskapet. Alle 

disse verv er ulønnet. 

 

Forstanderskapet holder møter – etter forutgående varsel til medlemmene så ofte formannen finner 

det ønskelig, eller når to av Forstanderskapets medlemmer forlanger det. 

 

I Forstanderskapets møter må minst 4 medlemmer være tilstede for at gyldig beslutning kan fattes. 

 

I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. 

 

Medlem av forstanderskapet som har fungert i minst 3 år har rett til å frasi seg gjenvalg. 

 

Aldershjemmets beboere kan for ett år ad gangen velge en tillitsmann/kvinne, som kontaktledd med 

Forstanderskapet. 

 

Forstanderskapet skal føre møteprotokoll. 

§ 5. 

Der påhviler Forstanderskapet til enhver tid: 

1. Å lede hjemmets drift og disponere hjemmets inntekter og formue på beste måte, samt 

påse at hjemmet og innboet holdes betryggende forsikret. 

 

2. Å ansette og avskjedige vaktmester – i tilfelle også regnskaps – eller forretningsfører – og 

fastsette lønn og vilkår. 

 

3. Å foreta kassaettersyn minst hvert kvartal, og tilse at regnskapsførselen er i orden. 

 

4. Å motta og avgjøre søknad om tildeling av leilighet. 

 

5. Å fremlegge årsberetning og revidert regnskap for hjemmets drift på Bergens 

Skipperforenings årlige generalforsamling. 

 

6. Forstanderskapet fastsetter husleien – inklusiv lys og varme for hver leilighet – under 

hensyn til hjemmets økonomiske stilling. 



§ 6. 

Til forandring av Aldershjemmets vedtekter kreves det samtykke av Bergens Skipperforenings årlige 

eller ekstraordinære generalforsamling med 2/3 av de tilstedeværende 

stemmer. 

 

Når forslag til forandring av vedtektene ikke er fremsatt av forstanderskapet, skal det være 

undertegnet av 12 av Bergens Skipperforenings medlemmer. 

 

Slike forslag sendes gjennom styret i Bergens Skipperforening, som med bemerkninger oversender 

forslaget til Forstanderskapet. 

 

Etter behandling i Forstanderskapet fremlegges det endelige forslaget for Bergens 

Skipperforenings ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. 

§ 7. 

Hvis Bergens Skipperforening oppløses, skal Aldershjemmets sittende Forstanderskap henvende seg 

til Fylkesmannen i Hordaland, som oppnevner 5 sjøkapteiner i Bergens til å lede Aldershjemmets 

anliggender ifølge vedtektene. 

 

Nødvendige bestemmelse angående de oppnevntes funksjonstid, revisjon av regnskapene og andre 

lignede forhold avgjøres av Fylkesmannen til enhver tid. 



STATUTTER TIL 

BERGENS SKIPPERFORENINGS MEDLEMSFOND 

Opplest og vedtatt som statutter for Bergens Skipperforenings Medlemsfond på Bergens 

Skipperforenings 117. ordinære generalforsamling den 18. februar l984. 

§ 1. 

Med en grunnkapital av kr. 3.500,- (kroner tre tusen tem hundre 00/100) i gaver fra interesserte 

medlemmer ble Bergens Skipperforenings Medlemsfond opprettet i januar 1938. 

§ 2. 

Kapitalen skal søkes øket med gaver. 

Rentene skal brukes til fornyelse og /eller reparasjon av inventar og/eller mindre reparasjoner av 

eiendommen. 

§ 3. 

Viser det seg nødvendig kan kapitalen angripes, men må aldri komme under kr. 3.500,-  

(kroner tre tusen fem hundre ). 

§ 4. 

Fondet må ikke brukes i veldedig øyemed. 

§ 5. 

Bergens Skipperforenings styre forvalter fondets midler. 

§ 6. 

Revidert årsregnskap skal fremlegges Bergens Skipperforenings årlige generalforsamling, som også 

er fondets høyeste myndighet. 

§ 7. 

Forslag til forandring av fondets statutter må være innsendt til Bergens Skipperforenings årlige 

generalforsamling, innen medlemsmøte i november, for så å forelegges første generalforsamling. 

§ 8. 

Skulle Bergens Skipperforening bli oppløst, bestemmer den generalforsamling som oppløser 

foreningen, hva som skal gjøres med fondets midler. 

§ 9. 

Disse statutter trer i kraft den 18. februar 1984. 



VEDTEKTER FOR BERGENS SKIPPERFORENINGS HJELPEFOND 

Vedtatt på generalforsamlingen den 18. februar l984. 

§ 1. 

Bergens Skipperforenings Hjelpefond er dannet ved sjøkaptein Johan v.d. Ohes testamentariske gave 

av 1928, stor kr. 10.000,- og en rekke andre gaver ytet av Skipperforenings medlemmer. 

Hjelpefondet har til oppgave å utdele understøttelse til nødstedte medlemmer av Bergens 

Skipperforening og deres etterlatte enker og uforsørgede barn. 

§ 2. 

Fondets grunnkapital – skal foruten legater, gaver og renteavkastning, søkes øket ved frivillig 

innskudd av Bergens Skipperforenings medlemmer. Legater og gaver til hjelpefondet tillegges 

grunnkapitalen. 

§ 3. 

Hjelpefondets kapital må aldri angripes eller forminskes. 

 

Den skal gjøres inntektsbringende på en måte som er eller blir bestemt for offentlige stiftelsers midler 

– fortrinnsvis som pantelån i fast eiendom. 

§ 4. 

Fondet skal stå under tilsyn av Bergens Legatinspeksjon og bestyres av styret for Bergens 

Skipperforening. 

 

Det påhviler styret å ivareta fondets interesse, avgi forslag om kapitalanbringelse, innkassere renter 

og utbetale de fastsatte understøttelser, samt avlegge årlig regnskap. 

§ 5. 

Av fondets renter kan der hvert år utdeles inntil 50 % overensstemmende med fondets formål. 

 

Resten av rentene tillegges grunnkapitalen inntil denne har nådd kr. 50.000,-. Deretter kan der 

utdeles 75 % av fondets renter. 

 

De renter som ikke utdeles, skal tillegges kapitalen inntil denne har nådd 100.000,- kroner. 

 

Når denne kapital er nådd, tas det under overveielse om ytterlige renteopplegg skal finne sted. 

 

Andragende om understøttelse innsendes til fondets utdelingskomité, som etter gjennomgåelse av 

ansøkningen, bestemmer størrelse og foretar utdelingen. 



§ 6. 

På Bergens Skipperforenings årlige generalforsamling velges en utdelingskomité bestående av 3 

fastboende medlemmer av Bergens skipperforening. 

 

Disse må ikke ha sete i foreningens styre eller Bergens Skipperforenings Aldershjems 

forstanderskap. De velges for tre år ad gangen. Dessuten skal velges 2 varamenn for ett år ad gangen. 

 

Fondets utdelingskomité velger selv sin formann. 

§ 7. 

Årsregnskap skal i revidert stand fremlegges og oppleses på Bergens Skipperforenings årlige 

generalforsamling. 

 

Navnene på dem som har mottatt støtte, kan ikke kreves oppgitt. 

§ 8. 

Forslag til forandring av Hjelpefondets vedtekter må være innsendt innen utgangen av kalenderåret 

til Bergens Skipperforenings styre, som overensstemmende med Bergens Skipperforenings vedtekter 

§ 9, forelegger det for Bergens Skipperforenings første generalforsamling. 

 

Forslag til endring av vedtektene, må for å kunne behandles, enten være innsendt av Bergens 

Skipperforenings styre eller av minst 12 medlemmer av Bergens Skipperforening. 

 

Vedtektsendringer som skal være undergitt stadfestelse, kan kun gjøres med 2/3 dels flertall. 

§ 9. 

Skulle Bergens Skipperforening bli oppløst, har fondets styre å henvende seg til Fylkesmannen, som 

oppnevner 3 sjøkapteiner i Bergen. De overtar den videre forvaltning av fondets midler 

overensstemmende med dets statutter. 

§ 10. 

Fondet skal være undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid gjeldende kontroll. 

 

Fondets regnskap blir hvert år å innsende gjennom legatinspeksjonen til revisjon og decisjon. 

§ 11. 

Disse vedtekter som trer i kraft den 18. februar l984, avløser lovene av 22. februar 1936. 



STATUTTER FOR HEDERSTEGNET ”DEN GYLDNE OKTANT” 

”Den Gyldne Oktant” utdeles til foreningsmedlemmer som i et lengre tidsrom har utført godt og 

interessert arbeid. De som kan komme i betraktning er: 

 

1. Medlemmer som har nedlagt fortjenestefullt arbeide i foreningens styre og/eller i 

Aldershjemmets forstanderskap. 

 

2. Medlemmer som ved komitéarbeide, gaver og for øvrig på annen måte har lagt for dagen 

sin interesse for foreningens trivsel og vel. 

 

Innstillingen til hederstegnet ”Den Gyldne Oktant” foretas av et Ordenskapitel som skal bestå av 5 

medlemmer utenfor styret. 

 

Innstillingen forelegges styret til approbasjon. (godkjenning) 

 

Medlemmer av Ordenskapitelet velges for en periode på 3 år. Det velges dessuten 3 varamenn som 

har en funksjonstid på 1 år. 

 

Vedtekter for Bergens Skipperforening § 15.4 siteres: 

 

Styret bestemmer hvem som utnevnes til Bergens Skipperfornings æresmedlem, og hvem som skal 

tildeles Bergens Skipperforenings hederstegn ” Den Gyldne Oktant” etter begrunnet innstilling fra 

Ordenskapitelet. 

 

For å være gyldig skal slike bestemmelser vedtas med minst 7 stemmer og føres inn i styrets 

forhandlingprotokoll. Skulle styret ikke oppnå vedtak på Ordenskapitelets innstilling, må dette 

begrunnes skriftlig ovenfor Ordenskapitelet. 


