
Drammen Sjømannsforening   

Vedtekter 

 

Drammen Sjømannsforening ble stiftet 23. november 1843 av skipsførere fra Drammen. 

§ 1 Formål. 

Foreningen har til formål å virke for sjøfartens og sjømannsstandens interesser, 

sjøfartens historie i Drammen, samt å ivareta foreningens historie og tradisjoner. 

§ 2 Medlemskap 

Til medlemmer av foreningen kan opptas enhver som støtter foreningens formål og kan 

dokumentere fartstid eller har maritime interesser. 

§ 3 Søknad om medlemskap. 

Den som søker å bli opptatt som medlem, sender skriftlig søknad til styret.   

Styret skal, etter nøyaktige undersøkelser og behandling, innvilge eller avslå søknaden. 

 

§ 4 Kontingent 

Foreningens medlemmer betaler årlig kontingent, som bestemmes av generalforsamlingen. Er 

ikke kontingenten etter purring betalt innen årets utgang, kan styret stryke vedkommende som 

medlem. 

Medlemmer som opptas i løpet av 1. halvår betaler full årskontingent i opptaksåret.  Medlemmer 

som opptas i løpet av 2. halvår betaler halv årskontingent i opptaksåret. 

 

§ 5 Sammensetning og valg av styre. 

Foreningen ledes av et styre bestående av formann og 4 styremedlemmer, som velges 

på den årlige generalforsamling. 

Formannen velges særskilt for 1 år.  De øvrige styremedlemmer velges for 2 år, slik at 

halvparten står på valg hvert år. Generalforsamlingen velger et av styremedlemmene til 

viseformann for 1 år ad gangen. 

For hvert av de 4 styremedlemmer velger generalforsamlingen en personlig varamann. Disse 

avgår etter tur som for styremedlemmer bestemt  

Så vel formannen som styremedlemmer og varamedlemmer kan frasi seg gjenvalg for 

Like lang tid som de har fungert. 

Valgene skal være skriftlig, med mindre det kun foreligger ett forslag (akklamasjonsvalg)



§ 6 Styrets funksjon. 

Det påligger styret å ivareta foreningens anliggender og tre sammen når et av dets 

medlemmer finner det nødvendig.  Minst 3 medlemmer må være tilstede for at vedtak 

kan fattes. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. 

Hvis både formannen og viseformannen skulle bli ute av stand til å ivareta foreningens 

anliggender, skal det straks sammenkalles ekstraordinær generalforsamling, hvor nødvendige 

bestemmelser blir fattet. Inntil dette skjer, overtar den om har sittet lengst i styret, formannens 

funksjoner. 

 

§ 7 Saksbehandling. 

Ethvert forslag eller andragende til foreningen skal være skriftlig og stilet til styret for Drammen 

Sjømannsforening.  Sammen med styrets innstilling forelegges saken til avgjørelse på første 

medlemsmøte. Dersom en sak trenger nøyere drøftelser, kan et medlemsmøte oppnevne en 

komite på inntil 5 medlemmer, som avgir betenkning i saken. Denne saken sendes styret, som 

forelegger den på førstkommende medlemsmøte sammen med sin innstilling. 

 

 

§ 8 Medlemsmøter. 

Medlemsmøter holdes normalt på fredager og så ofte som styret finner det ønskelig. 

Forhandlingenes orden og gang bestemmes av formannen eller den som fungerer i hans sted.  

Ved stemmeavgivning m minst 10 medlemmer å være tilstede for at en beslutning kan bli 

gyldig.  Ved stemmelikhet er fungerende formanns stemme avgjørende.  Etter forhandlingenes 

slutt kan resten av aftenen tilbringes i festlig samvær. Til disse møter kan medlemmene ta med 

seg personlige gjester.  Tillatelsen gjøres plassavhengig. 

§ 9 Generalforsamling. 

Den årlige generalforsamling avholdes innen utgangen av februar måned.  Innkallelse til 

generalforsamling skjer skriftlig til alle medlemmer med minst  

 12 dagers varsel.  På generalforsamlinger kan det ikke stemmes ved fullmakt. 

 

På denne fremlegger styret: 

1.       Opplysning om opptatte og uttrådte medlemmer. 

2.       Beretning om foreningens virksomhet i det forløpne år. 

3.       Eventuelle forslag. Forslag skal sendes medlemmene sammen med innkallingen til 

 generalforsamlingen.  

 Forslag fra medlemmer må være styret i hende senest 15. januar. 

4.       Reviderte regnskap og revisjonsberetning.  

5.       Forslag til budsjett for neste år. 

6.       Eventuelle forslag til forandringer i disse vedtekter. 

7.       Valg av styre ifølge paragraf 5. 

8.       Øvrige valg a. 2 revisorer. Velges for to år, dog slik at en revisor er på valg hvert år. 

a.    Valgkomite på 3 medlemmer etter forslag fra styret. Velges for ett år. 

 

 



§ 10 Øvrige tillitsmenn. 

 Styret utnevner innen sin midte, øvrige nødvendige tillitsmenn. 

§ 11 Verv. 

 Intet medlem må uten antagelig grunn unnslå seg for å motta det verv hvortil han velges. 

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling. 

Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling når det finner det nødvendig. 

 Likeledes kan ekstraordinær generalforsamling innkalles når minst 10 medlemmer forlanger 

det. 

 Innkallelse til generalforsamling skjer skriftlig til alle medlemmer med minst 12 dagers varsel. 

Den ekstraordinære generalforsamling kan ikke treffe beslutninger i andre saker enn de som er 

angitt i innkallelsen. 

§ 13 Legater. 

De legater som nå eller senere måtte komme til å sortere under Drammen Sjømannsforening, 

administreres av styret i overensstemmelse med deres respektive statuetter og gjeldende lover. 

Styret forvalter og fører regnskap for foreningens legat. Legatet og dets regnskap skal være 

undergitt den kontroll og revisjon som til enhver tid gjelder for offentlige stiftelser og legater.  

 

§ 14 Forretningsførsel. 

Regnskapet for foreningen.  Regnskapet skal føres elektronisk og være tilgjengelig på 

styremøtene. Foreningens regnskap følger kalenderåret.  Det skal godkjennes av to revisorer 

som velges på generalforsamlingen. 

 

§ 15 Ordenskapittel. 

Ordenskapitlet er foreningens styre. 

Ordenskapitlet fremmer forslag om eventuelle kandidater til æresmedlemskap, utnevnelse til 

kommandør av «Det Gyldne Ratt» og til hederstegnet. 

Ordenskapittelet har ansvaret for det seremonielle ved utdelinger av æresmedlemskap, og det 

«Det Gyldene Ratt» 

 

§ 16 Æresmedlemmer. 

Æresmedlemmer kan opptas.  Til slik opptakelse kreves enstemmig innstilling fra ordenskapitlet   

til den årlige generalforsamling, hvor beslutning må fattes med 3/4 flertall.   

 Æresmedlemmer erlegger ikke kontingent. 

 

§ 17 Eksklusjon fra foreningen. 

Hvis et medlem etter styrets oppfatning motarbeider foreningens interesser, bidrar til å svekke 

foreningens anseelse eller ved utilbørlig opptreden forstyrrer vanlig møteorden, kan 

vedkommende etter innstilling i en ekstraordinær generalforsamling ekskluderes som medlem 

av foreningen med 3/4 flertall. 



§ 18 Endringer i vedtektene. 

Forslag til endringer i eller tillegg til vedtektene må være styret i hende innen utgangen av 

desember. Forslaget – med styrets innstilling – behandles på generalforsamlingen hvor det 

kreves ¾ flertall for vedtak av forslaget. 

 

§ 19 Forslag til oppløsning. 

Beslutning om oppløsning av foreningen treffes av generalforsamlingen. Til gyldigbeslutning 

kreves at 3/4 av foreningens medlemmer stemmer for forslaget. Dersom dette ikke oppnås, må 

beslutningen for å bli gyldig innen 2 måneder vedtas med minst 3/4 av de avgitte stemmer i en 

ekstraordinær generalforsamling, som er innkalt med opplysning om utfallet av den første 

avstemming. 

Hvis Drammen Sjømannsforening besluttes oppløst, overføres foreningens økonomiske midler til 

Drammen Sjømannsforenings Legat. 

Foreningens eiendeler forblir værende i Skur 1 «Maritime Storstue slik at de kan være 

tilgjengelig for allmenheten.  

 

 

Disse vedtekter ble vedtatt på generalforsamlingen 18. januar 1946, og ble revidert 24. 

januar 1969, 23. januar 1976, 25. januar 1985, 14. februar 1992 og 18. februar 2000, 

21. februar 2003, 2. mars 2007, 27. februar 2009, 25. februar 2011 og 24. februar 

2012. 28. februar 2014. 27. februar 2015



 

 

Drammen Sjømannsforening 

Statuetter for foreningens orden "Det Gyldne Ratt" 

 

§ 1. 

Foreningens orden har en klasse: 

Kommandør av "Det Gyldne Ratt" som forestiller foreningens emblem i fargelagt emalje med et 

ratt i sølv, som er gullbelagt.(matt gull) Det bæres på venstre jakkeoppslag, festet i et 

nasjonalfarget silkebånd, ved festlige anledninger og på foreningens tilstelninger. 

De som erholder ordenen, tildeles et diplom som beskriver vedkommendes fortjenester innen 

foreningen. 

§ 2. 

Foreningens orden tildeles medlemmer som har gjort seg særlig fortjent ved å arbeide for 

foreningen eller sjømannsstanden 

§ 3. 

Ordenen ledes av ordenskapitlet som innen sin midte velger:1 stormester, 1 kansler og 1 herold. 

§ 4. 

Utgiftene til ordenen etc. bæres av foreningens kasse, men må approberes av 

foreningens styre. 

§ 5. 

Ordenens høytids- og promosjonsdag er Drammen Sjømannsforenings stiftelsesdag, den 23. 

november, eller på den årlige generalforsamling. 

§ 6. 

Ordenen tildeles medlemmer etter forslag av foreningens styre. Beslutningen må være 

enstemmig. 

Drammen Sjømannsforening Hederstegn 

På generalforsamlingen, den 24. januar 1969, ble det besluttet å dele ut hederstegn til 

medlemmer som har arbeidet aktivt innen foreningen, eller til foreningens gagn, samt til 

personer som har arbeidet i foreningens ånd, dog uten å være medlem. Hederstegnet kan deles 

ut på medlemsmøter og høytidsdager. 

 

 

Disse statuttene ble første gang vedtatt på generalforsamling 23. januar 1976 og revidert på generalforsamling  

 14. februar 1992 og 25. februar 2011. 28.februar 2014. 27. februar 2015 


