
Fartøyvernets ABC 2019 

Vi har skaffet et fartøy – hvordan organiserer vi 
oss?

Lånt av Hedda



Organisasjonsformer
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Forening

En forening er en selveiende 
sammenslutning som skal fremme 
ett eller flere bestemte formål av 
ideell, humanitær, sosial eller 
lignende art. Foreninger kan være 
både åpne og lukkede for 
allmennheten. At foreningen er 
selveiende betyr at det er ingen 
eiere.



Stiftelse

En stiftelse dannes ved at en 
formuesverdi (fartøyet) ved 
testament, gave eller annen 
rettslig disposisjon blir stilt til 
rådighet for et bestemt formål av 
ideell, humanitær, sosial, 
utdanningsmessig, økonomisk 
eller annen art. 



Stiftelsens formål er å bevare og forestå drift av eiendeler 

tilhørende stiftelsen Faxsen. 

Kultur og kunnskapsformidling om bruk av eldre fartøy og 

kystmiljø er et overordnet mål for stiftelsen. Bevaring skal skje i 

samsvar med vernefaglige prinsipper. 

Eventuelle tilpasninger for inntektsgivende drift skal kun utføres 

dersom det kan skje i samsvar med overnevnte mål.



Aksjeselskap

Et aksjeselskap er et selskap hvor 
eierne har betalt inn en 
aksjekapital fordelt på antall aksjer 
i selskapet. Denne må være på 
minst kr 30 000. Eierne har ikke 
personlig ansvar for selskapets 
gjeld utenom aksjekapitalen de 
selv har skutt inn. 



Andelslag - sameie

Et andelslag består av en gruppe 
likeverdige eiere som sammen 
eier en verdi (fartøyet). Hver 
person eier en eller flere andeler, 
og har demokratiske rettigheter i 
henhold til sine andeler.

Andelslag og sameier kan både ha 
næringsinteresser og ideelle 
interesser.



Vedtekter



Vedtekter
1. Foreningens navn

2. Formål

3. Juridisk person

4. Medlemmer

5. Stemmerett

6. Kontingent

7. Årsmøte

8. Styret

9. Vedtektsendringer

10.Oppløsning



Vedtekter

Vedtektene kan godt starte som enkle 
standardparagrafer. Senere får man kanskje 
behov for å endre de i takt med en utvikling. 
Det skal være litt vanskelig å endre vedtekter, 
så krav om kvalifisert flertall på et årsmøte er 
ofte et vanlig krav.

I tillegg til vedtekter er det mange 
organisasjoner som vedtar en 
forretningsorden som skal være styrende 
under et årsmøte.



styret

• Styret kan bestå av:

• Styreleder

• Nestleder

• Sekretær – referent

• Kasserer – økonomiansvarlig

• Styremedlem (-mer)

• Varamedlem (-mer)



Organisasjonsarbeid

- Økonomigruppe som skaffer penger

- Verftsgruppe som har all kontakt med 

verftet

- Frivillighetsgruppe som koordinerer 

all egeninnsats

- Mediagruppe som synliggjør 

prosjektet





Diskusjon

• Hvordan er dere organisert?

• Fordeler?

• Ulemper?










