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Hamn-, varvs- och nattvaktsregler
Bilaga till stadgar.
Fastställda av styrelsen 2012-03-29, Styrelseprotokoll nr 4, enligt stadgarna §11.3. Reviderad 2013-11-05.
Tidigare reviderade1988-04-13,1997-02-15.

1. HAMNANSVARIG
Hamnkapten är ansvarig för drift av hamnområde. Av hamnkapten utfärdad anvisning skall efterföljas.

2. VARVSANSVARIG
Slipbas är ansvarig för drift av varvsområde omfattande i första hand föreningens uppläggningsplatser för
båtar.
Av slipbas utfärdad anvisning skall efterföljas.

3. BÅT
Ansökan om registrering av båt i Årstadals Båtklubb, Föreningen, för nyttjande av Föreningens hamn- eller
varvsanläggning, kan göras av medlem i Föreningen på avsedd blankett (ADBK2012:002), som tillställs
styrelsen för prövande och beslut.
Då i Föreningen registrerad båt övergått till annan ägare, är den förre ägaren skyldig att till styrelsen göra
anmälan härom, varefter båten avförs ur eskaderregistret. Om ny ägare är medlem i Föreningen skall ny
ansökan om registrering av båt i Föreningen göras. Även ny ansökan om hamn- och/eller varvsplats måste
göras.
Vid byte av båt skall ansökan för den nya båten, tillställs styrelsen för prövande och beslut.
Önskemål om att tillfälligt nyttja tilldelad plats för annan båt än registrerad båt anmäles till styrelsen för
prövning och beslut.
I Föreningens eskaderregister upptas blott en (1) person som ägare till antagen båt. Den som står på båtens
försäkringsbevis anses vara huvudägare.
Vid delägarskap i båt skall alla delägare vara medlemmar i Föreningen. Förändrat delägarskap skall anmälas
till styrelsen.
Vid Föreningens anläggning får i Föreningen registrerad båt ej användas som bas för kommersiellt nyttjande,
t.ex. för kommersiella frakttransporter, passagerarfart eller fisketurer och ej heller för regelbunden uthyrning.
Båt skall föra Föreningens vimpel eller dekal.
Båtsstorlek får ej överstiga 12 meters längd, 4 meters bredd, 2,0 meters djup samt 6 tons deplacement. Båt
med avvikelser från maxmåtten kan prövas av styrelsen från fall till fall.
Båt som tilldelats varv- och/eller hamnplats skall vara ansvarsförsäkrad. På begäran av hamnkapten/slipbas
skall giltigt försäkringsbrev uppvisas.
Föreningen fråntar sig allt ansvar för sak- eller personskada som kan uppkomma i samband med torrsättning,
förvaring, underhåll eller sjösättning av båt.
Båt skall vara utrustad med ändamålsenlig och av Sjöfartsverket för båttypen godkänd
brandsläckningsutrustning i det fall försäkringsbolag så kräver.
Båt får ej förvaras inom anläggningen på annan än av hamnkapten eller slipbas angiven plats.
Båt som ej är registrerad i Föreningens eskaderregister får ej förvaras inom Föreningens område.
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4. MINDRE BÅT/JOLLE
Momenten inom denna paragraf avser mindre båtar (t.ex. kanot eller mindre roddbåt), utan normal
hamnplats, här kallad ”jolle”.
Jolle skall registreras i Föreningens eskaderregister. Skriftlig ansökan på avsedd blankett (ADBK2012:004)
skall göras till styrelsen om förvaring av båt inom Föreningens område.
För att jolle skall godkännas för förvaring inom Föreningens område, måste ägare vara medlem i Föreningen.
Styrelsen/slipbas beslutar om plats för förvaring av jolle. Jolle skall vara försedd med vid registrering anmäld
märkning (nummer, namn eller adresskylt).
Jolle skall stå under tillsyn.

5. HAMN
Ansökan om hamnplats kan endast göras med härför avsedd blankett (ADBK2012:003), som tillställs
styrelsen. Medlem, som tidigare innehaft hamnplats och ej avsagt sig platsen före 1 mars, anses ha ansökt
om fortsatt hamnplats. Hamnavgifter debiteras normalt senast 15 mars.
Debiterad hamnavgift för kommande säsong skall vara betald innan plats får nyttjas. Hamnkapten i samråd
med styrelsen, fördelar och beslutar om hamnplatser. Hamnplats tilldelas för en säsong i taget. Säsong är
perioden 1 april till 31 oktober.
Uppgift om tilldelad hamnplats för sommarsäsong meddelas normalt senast den 15 mars.
Tilldelad hamnplats erhålls normalt årsvis. Platsen är ej personlig, utan tillhör Föreningen och kan ej
överlåtas. Hamnkapten kan under säsong kräva att båt flyttas från tilldelad hamnplats till annan plats för
optimalt utnyttjande av hamnplatser.
Båt skall förtöjas med dubbla linor i både för och akter. Vid förtöjning med boj skall ryckdämpare användas i
förtöjningen mot brygga. Vid Y-bom skall ryckdämpare användas i varje förtöjningslina. Förtöjningsgods skall
vara av godkänd kvalitet och dimensioneras minst efter båtförsäkringsbolagens tekniska kommittés
rekommendationer. Stålfjäder försedd ryckdämpare skall vara säkrad med kedja.
Vid försäkringskrav får båt fastlåsas vid brygga. Båt skall hållas länsad och i sjövärdigt skick.
Båt skall stå under tillsyn.
Båt skall framföras med sakta fart och storvarsamhet inom och nära hamnområdet.
Motorreparationer eller annat brandriskfylltarbete får inom hamnområdet endast utföras vid servicebryggan.
Förtöjning vid servicebryggan får endast ske under kortare tid för utrustning, bunkring eller underhåll.
Motorkranens maxbelastning, vid minsta utliggning, är 500 kg. Vid utdragen bom väsentligt lägre.
Mastkranens höjd är ca. 14 meter och högsta tillåtna belastning är 200 kg.
Bojbåten har sin plats mellan boj och servicebrygga. Länsa och förtöj den väl när Du använt den. Barn får
INTE vistas i bojbåten under arbete.
Verkstaden i hamnanläggningen är till för att alla medlemmar skall kunna utnyttja den utrustning som finns
där. Lämna ej kvar material eller verktyg! Om du måste lämna kvar över natten eller längre tid så måste du
märka dem med namn och telefonnummer. Städa efter dig!
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6. VARV
Ansökan om ny varvsplats kan endast göras med avsedd blankett (ADBK2012:003), som tillställs styrelsen.
Medlem som tidigare innehaft vinterplats och ej avsagt sig platsen före 1 augusti anses ha ansökt om fortsatt
varvsplats. Varvsavgifter debiteras normalt senast 1 september.
Debiterad varvsavgift för kommande säsong skall vara betald innan plats får nyttjas.
Pallningsmateriel och vaggor skall besiktigas av båtägaren i samband med sjösättning och före torrsättning.
Materielen skall vara tydligt märkta med namn och telefonnummer.
Slipbas i samråd med styrelsen, fördelar och beslutar om varvsplatser.
Tilldelad varvsplats upplåts årsvis och är ej personlig, utan tillhör Föreningen och kan ej överlåtas. Turordning
av båtar vid torr- och sjösättning beslutas av slipbas.
Uppställning av båt eller jolle vid icke gemensam torrsättningsdag, får endast ske efter slipbas godkännande
och vid anvisadplacering.
Båt skall vara ändamålsenligt uppallad och stöttad. Vid anmärkning av slipbas på pallningsmaterial och/eller
bockar och stöttor skall rättelse ske snarast. Vid eventuella brister i uppställningen har styrelsen rätt att flytta
båt till annan plats på ansvarig medlems bekostnad
Båt skall stå under tillsyn.
Uppläggningsplatsen är avsedd för vinterförvaring och normalt underhåll av båtar. Endast tiden mellan 25
september – 15 maj får nyttjas för båtförvaring. Plats för nybyggnation eller omfattande reparationsarbeten
som tar längre tid i anspråk kan inte påräknas. Dispens för härifrån kan medgivas av styrelsen efter skriftlig
ansökan som skall vara styrelsen tillhanda senast 1 april.
Varvsplatsen skall vara avstädad snarast efter gemensam sjösättningsdag, dock innan gemensam städdag.
Därefter krävs slipbas tillstånd för fortsatt förvaring av båt vid varvsplats.
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7. AVGIFTER
Alla avgifter inbetalas på föreningens bankkonto mot räkning eller faktura.
Hamn- och varvsavgift räknas på båtens yta, maximala längd x maximala bredd inklusive ev. peke och/eller
badbrygga. Uppräkning görs till närmaste högre jämna decimeter. Minimimått räknas till 12 kvm. För jolle
gäller enhetlig avgift per jolle. För båt som täcks med ”hus” under vinterförvaringen räknas avgiften på husets
maximala längd x bredd. För båt som är placerad på vagn eller liknande, räknas hela ekipagets storlek.
Fastställda avgifter för sjö- och torrsättning erläggs av medlem. Föreningen planerar gemensamma dagar där
gemensam sjö-/torrsättning kan ske. Vid egen torr- eller sjösättning via Föreningens slip debiteras fastställd
avgift.
Utebliven arbets- eller nattvaktstjänst debiteras och räknas per frånvarotillfälle
Medlem med båt vid hamn- eller varvsplats hos Föreningen har för denna tillgång till mastkran och
servicebrygga utan avgift. Övrigas användning är avgiftsbelagt.
Nyckel till anläggningen kan kvitteras ut av medlemmar som utnyttjar Föreningens anläggning. Nyckeln
passar hamn- och uppläggningsområde samt klubbhus och verkstad, dessutom till jolle, verktygslåda och
bastu på Föreningens klubbholme.
En depositionsavgiftpernyckel till anläggningen är obligatorisk, och återbetalas vid återlämnade. Nyckel skall
återlämnas när anläggningen fortsättningsvis inte skall utnyttjas.
Extra nyckel kan kvitteras ut av medlem. En förhöjd depositionsavgift tas då ut.
Styrelseledamöter och funktionärer utkvitterar nycklar som styrelsen beslutar och kan undantas från att lämna
depositionsavgift.
Eventuellt kvarvarande båt och tillhörande material kan efter två påminnelser bortforslas genom styrelsens
försorg och på bekostnad av ägaren om medlem ej följer Föreningens stadgar eller ej fullgjort betalning för
hamn- eller varvsplats.
Elavgift för energikrävande anslutning bestäms av styrelsen.
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8. TORRSÄTTNING
Uppgift om datum för gemensam torrsättning beslutas av höstmötet och anslås på anslagstavla, e-post
och/eller Föreningens hemsida på Internet.
Anmälan om önskad dag för torrsättning skall göras, av alla som givits varvsplats, på listor placerade i
klubbhuset senast åtta dagar före första torrsättningsdagen. Slipbasen kan besluta om annan
torrsättningsdag än den Du önskat. Eventuella speciella önskemål vid torrsättning skall meddelas slipbasen i
god tid. Slipbasen beslutar om Dina önskemål kan tillgodoses. Tänk på att ditt önskemål om torrsättningsdag
påverkar dag för sjösättning. Regeln är: Först upp, sist i.
Om Du inte kan torrsätta på anmäld dag måste detta ovillkorligen meddelas till slipbasen. Föreningen står ej
för eventuella extra kostnader.
Om Du inte infinner Dig till anmäld torrsättning riskerar Du att förlora din varvsplats. Återbetalning av avgift
sker ej.
Grundregeln är att gemensam torrsättning sker i oktober.
Behov av sliptagning under sommarsäsong anmäls till slipbasen som är berättigad till fastställdersättning vid
extra sliptaging. Nyckel till slipen finns i klubbhuset och fårendastanvändasvidnödläge.
Slipvagnen får ej blockeras av upptagen båt.
Om inget annat meddelas börjar torrsättningen med upprop kl 08:00. På plats skall då finnas två arbetsföra
personer per båt. Alla hjälps åt till alla båtar är klara för dagen. Båtägaren skall med kvitto kunna styrka att
alla avgifter är betalda och även visa upp giltigt försäkringsbevis.
Bockar och stöttor skall vara klara och på plats innan torrsättning sker.
Vid sliptagningen skall två man finnas i båten.
Alkoholförtäring är strängt förbjudet under torrsättningen. Person som uppträder alkoholpåverkad blir
omedelbart avhyst från området.
Snarast efter dagens torrsättning är klar, stöttas båten permanent för vintern.
Förtöjningsgods skall tas bort från hamnplats snarast möjligt efter torrsättningen. Kvarglömd materiel
förverkas av klubben.
Varje båt disponerar 40 cm runtom båten.
Båt skall märkas tydligt med namn och telefonnummer som syns lätt från utsidan av eventuell täckning. Detta
gäller även jollar.
Master och bommar vinterförvaras i mastställning på klubbhusets baksida. Vantspridare skall vara borttagna.
Vajrar och tågvirke skall vara väl surrade mot masten. Masten skall märkas tydligt med namn och
telefonnummer.
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9. SJÖSÄTTNING
Uppgift om datum för gemensam sjösättning beslutas av vårmötet och anslås på anslagstavla, e-post
och/eller Föreningens hemsida på Internet.
Om Du inte kan sjösätta på anmäld dag måste detta ovillkorligen meddelas till slipbasen. Föreningen står ej
för eventuella extra kostnader.
Om Du inte infinner Dig till anmäld sjösättning riskerar Du att förlora din varvsplats. Återbetalning av avgift
sker ej.
Grundregeln är att gemensam sjösättning sker april-maj.
Om inget annat meddelas börjar sjösättningen med upprop kl 08:00. På plats skall då finnas två arbetsföra
personer per båt. Alla hjälps åt till alla båtar är klara för dagen. Båtägaren skall med kvitto kunna styrka att
alla avgifter är betalda och även visa upp giltigt försäkringsbevis
Alkoholförtäring är strängt förbjudet under sjösättningen. Person som uppträder alkoholpåverkad blir
omedelbart avhyst från området.
Täckningsvirke, bockar och stöttor skall snarast under dagen stuvas undan på anvisad plats. Städa planen
från alla dina rester från Din egen vårrustning!
Täcknings- och pallningsmateriel som inte är märkta och hopstuvat på anvisad plats förverkas på städdagen.

10. ARBETS- OCH NATTVAKTSTJÄNST
Arbetsplikt föreligger vid bockbesiktning, sjö- och torrsättningsdagar samt i övrigt när hamnkapten eller
slipbas 14 dagar innan så skriftligen begärt. Deltagare skall anteckna sig på deltagarlista.
Medlem av båt inom hamnanläggning har nattvaktsplikt enligt av nattvaktsansvarige årligen upprättad lista.
Styrelseledamot är befriad från nattvakt för en båt. Läs mer under punkten ”Nattvaktsregler”,
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11. ALLMÄNNA REGLER FÖR HAMN OCH VARV
Elektricitet får endast användas till arbetsverktyg, arbetsbelysning samt för laddning av batterier. Vid eluttag
får endast användas jordat och för matningen godkänd anslutning.
Anslutning av el till båt skall undvikas och får endast ske under begränsad tid (<1 dygn). Ständig anslutning
för laddning av batterier etc. är inte tillåten utan varv- eller hamnkaptens godkännande. Vid anslutning >1
dygn skall elkabel vara märkt med vilken förbrukningsapparat som är ansluten. Fastställd avgift kan
debiteras.
För uppvärmning och annan energikrävande användning krävs tillstånd av hamnkapten eller slipbas.
Fastställd avgift kan debiteras.
Kabel som inte är ansluten skall snarast plockas undan från varvsplats eller brygga.
Vid servicearbeten där extern servicepart engageras, och det krävs att denne arbetar utan medlems närvaro,
skall anmälan göras till styrelsen. Vid anmälan anges tider för eventuellt utlån av nyckel, namn på person
som får tillgång till nyckel och omfattning på arbetet.
Alla medlemmar har skyldighet att hålla rent och snyggt inom Föreningens anläggning.
Klubbhusen skall hållas låsta, och rökning är förbjuden i detsamma. Håll utrymmena rena och städa efter dig.
Spillolja och färgrester kan du lämna i Föreningens miljöstation. Batterier kan ej tas emot vid klubben, utan
lämnas till exempel vid kommunens återvinningsstation.
Föreningen har torrklosetter med tunnor som hämtas genom kommunens försorg. Är tunnan full, byt den!
Tomma tunnor står intill toaletthuset.
Grindar till anläggningen skall alltid låsas efter passage eller in- eller utfart.
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12. NATTVAKTSREGLER
Medlem med tilldelad hamnplats eller är skyldig att gå tre enkelpass eller två dubbelpass som nattvakt per
säsong per hamnplats. Medlem med kanotplats går endast ett enkelpass.
Följande nattvaktsregler skall tillämpas:
a)

Bevakning utföres av två personer per natt mellan 22:00 och 06:00.

b)

Bevakningsområdet omfattar hamn- och varvsområdet.

c)

Vakten skall hålla uppsikt över Föreningens båtar, parkerade bilar och övrig materiel. Vid eventuella
stöldförsök, skadegörelse etc skall polisen omedelbart tillkallas. Vid nödläge har nattvakten, för att
förebygga skador på personer och materiel inom bevakningsområdet, rätt att gå ombord på båtar inom
Föreningens anläggning och vidta nödvändiga åtgärder. Ägarna till besökta båtar bör snarast
meddelas på lämpligt sätt.

d)

Bevakningsperioden fastställes av styrelsen tillsammans med nattvaktsombuden inför varje
sommarsäsong.

e)

Bevakningstillfällena fördelas av nattvaktsombuden inför varje säsong, varvid enskild medlem kan
anföra personliga önskemål.

f)

Medlem som önskar förändring i vaktschemat är själv ansvarig för att nattvaktsplikten uppfylls.
Nattvaktsombuden skall alltid informeras om eventuella byten.

g)

Medlem som under säsongen säljer sin båt är skyldig att utföra resterande nattvaktspass under
påbörjad säsong*.

h)

Medlem som uteblir från vaktpass, skall erläggas fastställd straffavgift*.

i)

Ansvariga för verksamheten är nattvaktsombuden, som utses av årsmötet. Första nattvaktsombud
ingår i styrelsen.

* Styrelsen kan befria medlem från straffavgift om styrelsen anser att giltigt skäll föreligger. Medlem skall
tillskriva styrelsen om detta.
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