Välkommen till
Årstadals båtklubb!
Vi i styrelsen vill önska dig varmt
välkommen till vår gemensamma
båtklubb. Vi hoppas att du kommer
att trivas hos oss och att vi
tillsammans kommer att arbeta för
klubbens bästa.
Här kommer lite information om
gällande rutiner och regler som du
som medlem måste ha koll på och som
kommer att underlätta ditt
medlemskap.
Viktigt att tänka på att Årstadals
Båtklubb inte är en marina utan allt
arbete sköts ideellt av oss medlemmar
själva.
Mötesstruktur
Året börjar med ett årsmöte i februari där vi
summerar året som varit, samt sätter upp en plan
för det kommande året. Här beslutas alla stora

frågor och som medlem kan du vara med att
påverka och delge dina åsikter. Alla medlemmar
har möjlighet att skicka in motioner som ska vara
sänt till styrelsen fyra veckor före mötet. Kallelse
till mötet sker digitalt via mail och på hemsidan.
I april har vi ett vårmöte och i september ett
höstmöte. Den främsta anledningen till dessa
möten är att gå igenom allt inför sjösättning samt
upptagning.
Under samtliga möten förs protokoll och dessa
kan du ta del av på hemsidan. Du har skyldighet
att som medlem i en ideell förening att själv söka
upp den informationen som du går miste om du
uteblir från ett möte.

Avgifter
Årsmötet beslutar om klubbens avgifter.
Medlemmar ansvarar för att betala sina avgifter
samt ha korrekta uppgifter i BAS. Om avgifter ej
betalas i tid anses medlem ha utträtt ur klubben.
Avgifter styrs av klubbens hyra till staden, samt
klubbens driftkostnader. Då klubben är ideell är
det viktigt att alla hjälps åt efter sin egna förmåga.
Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. För
att säkerställa att alla hjälps åt och bidra till

föreningens löpande underhåll så har vi tvingats
införa straffavgifter vid utebliven städdag, samt
vid uteblivet nattvaktspass. Om du inte kan
medverka på städdagen så måste du kontakta
hamnkapten eller slipbas för att få alternativa
arbetsuppgifter vid annat tillfälle. Detta för att
motverka att du inte får en straffavgift. Får du
förhinder att gå nattvakt får du byta med en
annan medlem eller betala en vikarie.

Fakturor
För att kunna administrera sommarplatser samt
vinterplatser i god tid så faktureras detta relativt
långt i förväg. Fakturan för sommarplatsen skickas
ut i december varje år och vinterplatserna
faktureras i maj. På så sätt kan slipbasar samt
hamnkapten administrera lediga platser i god tid
och klubben kan säkerställa att samtliga platser är
tillsatta i god tid.

Arbetsplikt
Båtklubben har arbetsplikt för samtliga
medlemmar. Vanligtvis så tar varje medlem och
bokar in 3 st nattvaktspass alternativt 2 st
dubbelpass där man går med närstående för att
fullfölja sin arbetsplikt (Kanotmedlem ska utföra
endast ett pass). Dessa nattvaktspass ska bokas på
våren enligt nattvaktsombudets instruktioner.
Varje år finns det arbeten som behövs utföras på
klubben. Här kan medlem få möjlighet att vara
med i en arbetsgrupp och ta arbeten enligt en
lista som finns på hemsidan. När arbetet är utfört
och man har signerat digitalt på hemsidan, så har
medlem utfört sin arbetsplikt och blir då befriad
från nattvaktspass. Att enbart vara med i
arbetsgrupp utan att utfört några arbeten på
klubben innebär inte att man är befriad från
nattvaktspass. Arbete måste ha utförts!
Arbetsgrupperna har enbart ett visst antal
arbeten per år, vilket innebär att dessa platser är
begränsade.
Har man inte utfört sin arbetsplikt så faktureras
man en straffavgift.

avtryck som möjligt. Det finns idag inga
båtbottenfärger som är godkända för insjöar. Vill
man ha sommarplats på klubben kräver vi
skrovrena båtar där all gammal färg är borttagen.
Vill man behandla skrovet så tillåts endast epoxy
som alternativ till traditionell båtbottenfärg, läs
gärna mer om detta på hemsidan alternativt
kontakta slipbasarna för mer information.
Kontroller sker regelbundet och som båtägare
måste du kunna redovisa hur din botten är
behandlad samt påvisa dokument som styrker
detta. Samtliga medlemmar ska ta del av
miljöpolicyn som finns på hemsidan.

Bilar
Biltrafik ska undvikas till klubben. På den lilla
parkvägen ned till hamnen vimlar det av joggare,
barnfamiljer och hundar. Vill man ta sin bil till
klubben ska den norra vägen väljas och bilen
parkeras i inhägnaden på slipplan. Åker du ut med
båten ett par dagar och har bilen parkerad på
slipplan måste du lägga en lapp vid framrutan
med ditt namn och telefonnummer. Vagnar finns
för att transportera ev packning från bilen ned till
hamnen. Biltrafik till hamnen får endast ske vid
undantagsfall och ska undvikas i den mån det går.
Ingen parkering får ske vid hamnplan.

Bryggor/förtöjning
Miljöpolicy
Årstadals Båtklubb har höga miljökrav. Klubben
strävan är att vi ska göra så litet miljömässigt

Bryggplats delas ut av hamnkapten. Den tilldelade
platsen ska märkas upp med namn och
telefonnummer. Förtöjningsfjäder ska användas

på samtliga tampar. Även om området runt
hamnplan är inhägnat, rekommenderar vi att
någon form av låskätting används. Klubben tar
inget ansvar för att obehöriga inte tar sig in på
klubbområdet.
Inga barn under 12 år får befinna sig på bryggan
utan att bära flytväst.

Sjösättning/Upptagning
Klubben har fler sommarplatser än vinterplatser.
Att du har sommarplats innebär alltså inte med
automatik att du även har tillgång till en
vinterplats. Sjösättning och torrsättning sker vid
två tillfällen per aktivitet. Datumen fastslås på
årsstämman och läggs även upp på hemsidan. All
praktisk information mailas även ut av slipbasarna
i god tid innan sjösättningen.

Klubbholmen
Klubben arrenderar ön Lilla Korpmaren, som ligger
i Ingaröfjärden. Klubbholmen disponeras fritt av
alla klubbens medlemmar och i mån av plats även
av gästande båtar från andra båtklubbar. På
klubbholmen finns bryggor, sopmaja, toaletter,
grillplats och dansbana. Varje år arrangerar
klubben midsommarfirande och en kräftskiva här.
Vi hoppas att du ska trivas i vår gemensamma
båtklubb och önskar dig återigen varmt
välkommen!
Med vänlig hälsning,
//Styrelsen

Liten ordlista:
Hamnkapten
Den som fördelar båtplatser och ser till att
hamnanläggningen fungerar.
Slipbas
Den som ansvarar för slipen (båtvagnen på räls
som tar upp båtarna på land) och
vinterförvaringen av båtarna.
Slipplan
Det inhägnade området norr om Årstaån där vi
förvarar båtar på vintern och kan parkera bilar på
sommaren.

