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Vedtekter
for
Norsk seiltreningsallianse - NSTA
(Norwegian Sail Training Association – NSTA)

§ 1. Foreningens navn.
Foreningens navn er
Norsk seiltreningsallianse - NSTA
I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Sail Training
Association – NSTA
§ 2. Foreningens adresse.
Foreningen skal ha adresse i Norge.
§ 3. Formål.
Foreningens formål er å
- gi norsk ungdom muligheten for å få seileropplæring, gjerne i et
internasjonalt miljø gjennom deltakelse i Tall Ships Races (TSR) og andre
seilaser som arrangeres av Sail Training International (STI), Nordisk
Seilas og andre.
- bidra til en positiv utvikling av vennskap og forståelse over tverrpolitiske
og flerkulturelle grenser, ved å gi ungdom anledning til å treffe
ungdommer fra andre land i vennskapelig konkurranse og samvær til sjøs
og på land
- fremme bruken av norske seilfartøyer som skoleskip
- fremme norske seilfartøyers interesser innenfor STI med hensyn til
regattareglement og andre forhold som kan ha betydning for fartøyenes
deltakelse i TSR.
§ 4. Grunnkapital.
Foreningen har en grunnkapital på kr. 50.000,- -kronerfemtitusen-, stilt til
rådighet av foreningens opprinnelige stiftere. Grunnkapitalen skal plasseres på
betryggende måte som sikrer at ingen del av kapitalen går tapt.
§ 5. Oppgaver.
Foreningen skal
- arbeide for deltakelse av norske seilfartøyer i TSR og i Nordisk Seilas,
samt i andre, lignende regattaer
- arbeide for å øke bruken av seilende norske skoleskip til opplæring av
ungdom innen seilas og sjømannskap
- gjennom oppbygging av fond, skape mulighet for å gi økonomisk støtte til
ungdom som ønsker å delta i TSR eller andre seilaser som faller innenfor
NSTAs interesseområde
- arbeide for å skape forståelse for betydningen av sikkerhet til sjøs
- arbeide for – og koordinere – norske havnebyers søknader om å bli vertsby
for TSR. Foreningen gjennomfører, sammen med STI, “Pre Port
Inspection” før søknad om vertskapsrolle for TSR sendes til STI
- arbeide for å øke forståelsen for seilskipsfartens historie, tradisjon og
kultur
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-

velge den norske representanten til STI “International Council”, som
forøvrig ivaretar norske interesser i STI i enhver sammenheng.

§ 6. Medlemskap.
Som medlemmer kan opptas
a) norske seilfartøy i klassene A, B og C og D, i henhold til den
klasseinndeling som benyttes av STI
b) norske TSR vertsbyer, herunder potensielle søkerbyer og byer som
har hatt rollen som vertsby for TSR.
c) enkeltpersoner, grupper, organisasjoner m.v. som ønsker å støtte
NSTAs idealer og arbeid for ungdom.
d) bedrifter, kommuner, fylkeskommuner m.v. som ønsker å støtte
arbeidet med å gi ungdom opplæring i seiling og sjømannskap,
sikkerhet til sjøs og interesse for å ta vare på seilskipsfartens
historie, tradisjon og kultur.
§ 7. Innmeldingsavgift og kontingent.
Det er kun innmeldingsavgift for medlemskategori b, norske TSR vertsbyer.
Det er ingen innmeldingsavgift for de andre kategoriene.
- Medlemskategori a)
kr. 0,- Medlemskategori b)
kr. 50.000,- Medlemskategori c)
kr. 0,- Medlemskategori d)
kr. 0,Årsmøtet fastsetter årets kontingent for hver medlemskategori.
§ 8. Styre.
Foreningens styre skal bestå av styreleder og 4 medlemmer. Alle
medlemskategorier kan velges til styret. Det skal alltid være minst to
representanter fra fartøyene. Styrerepresentantene velges for to år om gangen.
Henholdsvis to/tre styremedlemmer skal være på valg hvert år. Det velges
også 1. og 2. varamedlem til styret. Styreleder fungerer også som Internasjonal
representant (IR) til Sail Training International.
Styret fastsetter selv sin arbeidsform herunder fordeling av oppgaver.
Det er styrets oppgave å tilrettelegge og behandle søknader fra ungdom om
økonomisk tilskudd fra NSTAs seileropplæringsfond i forbindelse med
deltakelse i TSR eller andre seilaser i henhold til de rammer som er gitt av
årsmøtet. Styret skal også behandle andre søknader om støtte, som faller
innenfor NSTAs formålsparagraf.
Foreningens valgkomité består av tre medlemmer, valgt av årsmøtet.
Medlemmene velges for tre år og komiteen velger selv sin leder.
Valgkomiteen innstiller på nye medlemmer til styret og til valgkomiteen, etter
først å ha søkt råd hos styrets leder. Valgkomiteens innstilling legges frem på
årsmøtet. Ett medlem av valgkomiteen er på valg hvert år.
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§ 9. Årsmøte.
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Alle medlemskategorier har
møte-, tale- og stemmerett. Hvert medlem har en stemme. Representanter til
årsmøtet fra medlemskategori a) må være skipets daglige leder eller
medbringe dennes fullmakt. Delegater fra klasse B fartøyer må kunne
dokumentere at de rettmessig representerer fartøyet.
Representanter fra kommuner må kunne vise fullmakt signert ordføreren.
Alle beslutninger avgjøres med alminnelig stemmeflertall.
Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av mars. Styret innkaller og
sender ut dagsorden for årsmøtet senest to uker før møtet skal avholdes.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig og være styret i
hende senest fire uker før årsmøtet.

§ 10. Årsmøtets dagsorden.
Årsmøtets dagsorden skal inneholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Registrering av møtedeltakere
Valg av møteleder og sekretær
Valg av to personer til å undertegne protokollen
Styrets årsberetning
Regnskap
Rapport fra revisor
Budsjett for kommende år
Innkomne forslag
Fastsettelse av årskontingent
Valg av styreleder og representant til Sail Training
International's International Council
Valg av styremedlemmer
Valg av revisor(er)
Valg av valgkomité

§ 11. Regnskap.
Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.
Foreningens kasserer utarbeider regnskap som revideres av den valgte revisor
før det fremlegges på det ordinære årsmøtet.
§ 12. Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom et flertall av medlemmene
ønsker det. Styret kan også innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom det
finner det nødvendig. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles skriftlig med fire
ukers varsel.

§ 13. Oppløsning av foreningen.
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Dersom årsmøtet beslutter å oppløse foreningen, skal dette endelig vedtas på
et av styret innkalt ekstraordinært årsmøte. Dette skal finne sted tidligst fire
uker og senest åtte uker etter at det ordinære årsmøte som fattet slik beslutning
ble avholdt.
Ved oppløsning skal foreningens midler, inkl. NSTAs Seileropplæringsfonds
midler, tildeles organisasjon(er) som i hovedsak driver ungdomsarbeid knyttet
til seilfartøyer. Styret står for fordeling av midlene.

