Vedtekter for
Fiskebåt
§1
Navn og medlemskap
Verneting
Fiskebåt er en sammenslutning av fiskebåtredere i Norge.
Som medlem i Fiskebåt kan opptas norsk havgående fiskefartøy. Medlemskap i Fiskebåt gir
rett og plikt til medlemskap i en av Fiskebåts lokalforeninger. Rederi uten fartøy kan stå
tilsluttet Fiskebåt i inntil to år.
Fiskebåt har verneting i Ålesund.

§2
Formål og kompetanse
Fiskebåt har til oppgave å arbeide for saker av felles interesse for havfiskeflåten, samt å
ivareta fiskebåtredernes interesser, blant annet ved forhandlinger med offentlige
myndigheter.
Fiskebåt er videre en arbeidsgiverforening som forhandler på medlemmenes vegne med
sjømannsorganisasjonene og inngår bindende avtaler med disse.
Medlemmene er bundet av de vedtak som gjøres av årsmøtet og styret i henhold til den
myndighet disse har etter vedtektene.
§3
Årsmøtet
Årsmøtet er øverste organ i Fiskebåt.
Årsmøtet består av en fast delegat fra hver lokalforening, samt en delegat for hvert
påbegynte seks medlemsfartøy i lokalforeningene. Delegatfordelingen utregnes med basis i
medlemstallet i lokalforeningene pr. 1. oktober i årsmøteperioden. Lokalforeningene velger
selv sine delegater med varadelegater til årsmøtet.
Årsmøtet ledes av en ordfører som velges av årsmøtet og blant delegatene. Ordfører
fungerer inntil nytt valg av ordfører er foretatt. Dersom verken ordfører eller varaordfører er
gjenvalgt som delegat til nytt årsmøte, ledes årsmøtet av styrets leder inntil nytt valg av
ordfører er foretatt.
Med mindre annet er bestemt, avgjøres sakene med alminnelig stemmeflertall.
Årsmøtedelegatene har stemmerett. Ved like stemmetall har ordfører dobbeltstemme.
Årsmøtet innkalles etter styrets bestemmelse eller når 1/3 av delegatene forlanger det.
Innkalling må skje med minst 14 dagers varsel.
Årsmøtet behandler styrets beretning og revidert regnskap og velger styre og andre
tillitsvalgte samt revisor. For øvrig behandles de saker styret fremlegger eller som
lokalforeningene ønsker behandlet. Slike forslag må være innkommet til styret innen 10
dager før årsmøtet.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av delegatene møter. Er et årsmøte ikke
beslutningsdyktig, kan nytt årsmøte innkalles, og dette er beslutningsdyktig uansett
deltakerantall.

§4
Valg- og lønnsnemnd
Valg- og lønnsnemnda består av 5 medlemmer som velges av årsmøtet for ett år av gangen.
Nemnda velger selv sin leder.
Administrerende direktør i Fiskebåt er sekretær for nemnda.
§5
Styret
Driften av Fiskebåt ledes av et styre på 9 medlemmer med 5 nummererte varamedlemmer.
Styret velges for 1 år. Lokalforeningene innstiller sin styreleder som styremedlem. Øvrige
styremedlemmer innstilles av valg- og lønnsnemnda i Fiskebåt. Styret skal representere
medlemsmassens ulike driftsformer og bør legge vekt på geografisk tilhørighet.
Styreleder velges av årsmøtet ved særskilt valg.
Styret velger selv sin nestleder.
Styreleder bestemmer hvor og når styremøte skal holdes.
Styret er beslutningsdyktig når 5 styremedlemmer møter.
Styret avgir uttalelse om de saker som blir forelagt Fiskebåt til uttalelse, og tar selv opp saker
av interesse for havfiskenæringen. Styret kan tegne forbundet i forretningsanliggender.
Styret skal legge til rette for at medlemmer i samme redskapsgruppe kan avholde møter for
å drøfte saker av særlig viktighet for gruppen. Møte bør avholdes minst en gang pr
kalenderår.
Styremedlemmer i Fiskebåt er ikke valgbare etter å ha innehatt vervet sammenhengende i 8
år.
§6
Tariff-forhandlinger
Styret oppnevner forhandlingsutvalg i tariff-forhandlinger.
Styret avgjør om et tariff-forslag skal vedtas eller forkastes. Styret kan bestemme om tariffforslaget skal utsendes på høring blant medlemmene.

§7
Avgift til forbundet
Den årlige kontingent eller avgift bestemmes av årsmøtet.
§8
Utmelding
Utmelding kan gjøres med 3 måneders skriftlig varsel.
§9
Endring
Oppløsning
Endring av disse vedtekter og oppløsning av Fiskebåt kan bare gjøres av årsmøtet med 2/3
flertall.
Forslag om dette må være innkommet til styreleder minst 1 måned før årsmøtet holdes.
I tilfelle av oppløsning bestemmer årsmøtet hvordan Fiskebåts midler skal anvendes.
(Vedtektene ble sist endret av årsmøtet 14. februar 2014).

