
BBS REGLER 2016

Medlem i BBS innebär:

Medlemskap i BBS innebär att du är med i en ideell förening, där 
klubbaktiviteter skall bidra till att främja ändamål och verksamheter enligt 
§1 och §2 i stadgarna.

Medlemskapet har två nivåer:
Aktivt och passivt medlemskap. 

Skillnad mellan aktivt och passivt medlemskap:

Passivt medlemskap innebär att medlem inte har båt eller båtplats. Det
innebär dock att medlem har förslags- och rösträtt på medlemsmöten. 
Passiv medlem är befriad från arbetsavgift.

Passivt medlemskap är avsett för de medlemmar som avslutat sitt 
aktiva båtliv av t.ex. åldersskäl eller gör ett längre uppehåll i sitt 
båtinnehav. Passivt medlemskap ska sökas hos styrelsen.

Efterlevnad av regelverk samt ditt engagemang är en förutsättning för 
att alla medlemmar och gäster skall uppleva en trivsam förening och 
fin båthamn.

Förmåner:

* Som medlem i BBS är du ansluten till och Svenska Båtunionen 
vilket bland annat ger rabatterad båtförsäkring hos Svenska Sjö 
och tidningen Båtliv (meddela adressändring till BBS kassör). 

* BBS är ansluten till Frihamnsförordningen vilket innebär att du har
fri tillgång till hamnplats i annan FH-hamn, men måste i gengäld 
upplåta din egen plats när den är ledig. FH-märken tillhandahålls 
av hamnkapten och materialförvaltare.

* BBS har mastkran, kärror för transport av master, trailerramp och 
truck. Trucken körs av behörig förare. 

BBS klubbstuga, mastkran, trailerramp, miljöstation, mastvagn, 
transportkärror samt båtskjul är låsta.
Nyckel erhålls mot deposition av hamnkapten eller kassör.

* Du har tillgång till el på uppställningsplats och bryggor. Om 
anslutning önskas under vinterhalvåret (1/11-1/4) kontaktas 
styrelsen.

* Du har tillgång till vatten på uppställningsplan och bryggor.
Du har tillgång till mastställ. 
Det är viktigt att du följer reglerna som finns uppsatta vid 
mastställen.
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* Du har tillgång till klubbstugan, där det finns toalett, kök med kyl 
och frys, spis, varmt och kallt vatten. Det finns även vatten- och 
kaffekokare samt mikrovågsugn. Du kan också hyra stugan för 
speciella ändamål. Kontakta kassör.

* Klubbstugan ska alltid vara låst.

* Vimpel och klubbmärken finns att köpa hos hamnkapten och 
materialförvaltare.

* Faciliteter som finns att tillgå i båthus, fack nr 1:
- 2 st. högtrycksaggregat för tvätt av båt
- kompressor för pumpning av båtvagnshjul
- arbetsbänk med skruvstycke
- batteriladdare
- flytvästar för utlåning
- borrmaskin
- bandslip
-

Skyldigheter:

* Av medlemsmöte beslutad medlemsavgift, arbetsavgift, 
nattvaktsavgift och depositionsavgift skall erläggas senast 30 dagar
efter utsänd avi. Vid påminnelse utgår extra avgift.
Arbetsavgiften debiteras året efter att arbete inte utförts.

* Alla BBS medlemmar, som har båtplats hos BBS eller Båtfjorden, 
ska gå nattvakt. Kolla din vaktnatt i god tid, ring gärna din 
vaktkompis. 
Uppgift när du skall gå nattvakt får du via mail eller brev i god tid 
före planerat datum. Vaktlista finns i nattvaktspärmen. Kan du inte
gå din vaktnatt byt med någon annan, (SMS påminnelse skickas 
automatiskt två dagar före planerat datum).

* Den som går nattvakt skall utföra de uppgifter som är beskrivna i 
”vaktpärmen”. Medlem ska närvara mellan kl 22.00 (datum för 
nattvakt) och 05.00 följande dag. 
Vid utebliven nattvakt erläggs nattvaktsavgift. Vid utebliven 
nattvakt 3 ggr inom en femårsperiod kan du uteslutas ur klubben 
och förlora din båtplats.

* Medlem ska delta på arbetsdagarna eller utföra tilldelad 
arbetsinsats på annan tid.

* Under den tid som arbetsdag är planerad ska inga andra aktiviteter,
som båtlyft, av eller påmastning ske.

Uppdaterad 2016-01-21 Sida 2 av 6



*  BBS miljöstation är avsedd för hushållsavfall/sopor, glas och 
aluminiumburkar i speciella kärl. Övrig information angående 
miljö hänvisas till gällande miljöpolicy
Allt övrigt avfall tas om hand av medlemmarna själva.

Regler för uppställning på land och mastställ:

* Båtuppställning får endast ske efter anvisning av hamnkapten 
eller materialförvaltare.

* Båt som ligger på hamnplan eller bryggplats skall vara försäkrad.

* Båt på uppställningsplats skall vara uppställd på ett säkert sätt. 
Vagn, vagga och uppallningsmaterial skall vara av sådan 
beskaffenhet och kvalitet och i övrigt anpassad till båten så att 
risk för att båten kan stjälpa och förorsaka skada på personer och 
andra båtar är undanröjd. Används täckmaterial skall detta vara 
fäst och förankrat så att det ej kan lossna och flyga iväg vid hårt 
väder och förorsaka skada. Båtägare ska själv vara ansvarig och 
kontrollera sin båt regelbundet.

* Mast skall vara demonterad vid uppställning av båt på 
uppställningsplatsen.

* Tillfälligt båthus av ställning och presenning eller dylikt skall 
vara demonterat senast 15 maj och får inte monteras före 1 
oktober.

* Båtvagn eller vagga/bockar skall vara märkta med båtägarens 
namn och båtplatsnummer.

* För master som förvaras i mastställen gäller att: stag, spridare, 
vajerfall mm demonteras och förvaras på annan plats för att inte 
skada andra master. Långa master (>13 m) förvaras i stället vid 
staketet och korta master (<13 m) vid gaveln på båthuset.
Master skall vara märkta vid mastfoten med namn och 
båtplatsnummer. 
Master som inte uppfyller dessa regler avlägsnas från maststället.

* BBS förbehåller sig rätten att flytta/omhänderta båtar och material
vars ägare inte kan identifieras. Vid oklarheter skall myndighet 
kontaktas, fyndlagstiftning gäller.

Regler för bryggplats:

Båtplats anvisas av hamnkapten.
Tilldelad båtplats kan omdisponeras efter samråd med båtägaren om 
förutsättningar för båtplatsen ändras. 
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* Båt som ligger på båtplats skall vara i sjövärdigt skick och förtöjd
med fjädrande anordning i både för och akter, samt vara 
avfendrad på båda sidor.

* Löpande rigg och fall ska vara väl utspända (tyst hamn även om 
det blåser).

* All båtplatsuthyrning går genom BBS hamnkapten.

* Skall du inte använda din båtplats, anmäl detta till hamnkapten 
senast den 1 maj varvid hamnkapten hyr ut platsen om annan 
hyresgäst finns.

* Person som hyr båtplats i andra hand skall vara medlem i BBS.

* Innehav av båtplats gäller kalenderår.
Uppsägning av båtplats skall göras tre månader innan årets 
utgång, senast 30 september. 
Om uppsägning ej skett inom angiven tid skall beslutade avgifter 
erläggas för nästkommande år.
När ny båtplatsinnehavare finns återbetalas samtliga avgifter. 
Depositionsavgift återbetalas vid kalenderårets slut.

Övernattning får inte ske vid kajen för mastkran.

* Nyttjande av båtplats:

- Använder inte medlem sin hamnplats under en säsong kan denne 
förlora rätten till platsen. 
Föreligger förhinder skall detta senast den 1 juni, muntligen eller 
skriftligen meddelas styrelsen, som då prövar frågan om dispens, 
för ett år i sänder.

- Medlem som önskar ha kvar sin båtplats men avser att inte 
använda den under innevarande säsong kan få båtplatsavgiften 
nedsatt. 
Förutsättning är att anmälan sker till hamnkapten före 1 april och 
att klubben kan hyra ut platsen tillfälligt till annan båtägare. 
Medlemmen betalar 500kr i fast avgift för sin utlånade plats.

Innehavare av båtplats har det totala ansvaret för 
kopplade skyldigheter och regler för båtplatsen.
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Regler för användning av el och elsäkerhet

Allmänt

All elförbrukning ska begränsas till nödvändigt behov med tanke på 
de elkostnader som kan drabba föreningen vid onormalt utnyttjande.

För att ansluta el måste man:

* Följa utfärdade regler om hur elen får och skall användas.

* Som båtägare ansvara för eventuella skador på annans egendom 
som kan härledas till felaktig el-inkoppling.

* Kontrollera båtens elsystem regelbundet.

* Endast använda lämplig oskadat el-material, förlängningssladdar 
av rätt kvalitet mm.

* Anmäla uppmärksammade fel och brister till hamnkapten eller 
styrelsen.

* Själv stänga av anläggningsdel som verkar farlig och kontakta 
ansvarig/styrelsen eller markera den med varningsanslag om 
ansvarig ej kan nås.

Instruktion för anslutning av fritidsbåtar till landbaserat elnät, 
direkt eller via en ombordmonterad isolertransformator

I denna småbåtshamn finns möjlighet att ansluta fritidsbåtar till ett 
landbaserat elnät som är direkt förbundet med jord. Om båten ansluts 
till det landbaserade elnätet och om du inte har en isolertransformator 
monterad ombord, kan din båt och intilliggande båtar rostskadas på 
grund av elektrolys.

Vid ankomst:

a. Uttagen i denna hamn har en spänning av 230 V, 50 Hz. Uttagen 
är av EU-utförande (CEE-don).

b. Din båt få inte under några omständigheter anslutas till andra uttag
än anvisade uttag.

c. Åtgärder skall vidtas så att båtens anslutningskabel inte faller i 
vattnet om den skulle lossna.

d. Endast en båt får anslutas till varje uttag.

e. Anslutningskabel skall inte vara försedd med mellanliggande 
avgreningar eller skarvdon och bör inte vara längre än 25 m.
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f. Kontrollera och, vid behov, rengör båtens intag innan du ansluter 
det. Fukt och salt kan orsaka fara.

g. Personer som inte är fackkunniga får inte göra ändringar eller 
utföra reparationer. Om problem uppstår, ta kontakt med 
hamnkapten eller någon i styrelsen.

Vid avfärd:

a. Försäkra dig om att matningen är frånkopplad och att 
anslutningskabeln inte sitter fast.

Koppla loss anslutningskabeln från uttaget på bryggan innan du 
drar ut stickproppen från båtens intag. Stäng sedan eventuella 
skyddslock över intaget så att vatten inte kan tränga in. 
Anslutningskabeln skall rullas ihop och förvaras i ett torrt 
utrymme så att den inte skadas. 

Regler för nyttjande av utrustning: 

* Användning av klubbens utrustning sker på eget ansvar.

Fel på utrustning skall noteras i loggbok som förvaras vid 
arbetsbänk i båthus fack nr 1.

* Mastkran är endast till för avsett ändamål, beakta max belastning 
vid nyttjande. 
Vid stark vind minskar maxbelastning och tyngre master ska inte 
lyftas då.
Mastkranen ska alltid vara låst.

* För att använda någon av BBS's faciliteter är medlemskap
obligatoriskt.

Aktiviteter:

* Poängseglingar på våren och hösten (vilande för tillfället).

* Samverkan ungdomsverksamhet med SS Vendels båtklubb.

* Klubben genomför säkerhetsbesiktning av båt.

* Grillaftnar och årlig klubbfest.
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