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Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb
(Röstning för fastställande) 2022-04-23

Klubbens Regler fastställs efter förslag från styrelsen vid Ordinarie möten, som
är Årsmöte/Vårmöte och Höstmöte.

Avgifter och övriga funktionärer behandlas och beslutas vid Höstmöte.

Avgiftskategorier för Klubbens Verksamhet

● Medlemsavgift
● Stor Båtplats
● Mellan Båtplats
● Liten Båtplats
● Köavgift för båtplats (deposition)
● Bastu, Flotte, Flässjan och Badtunna
● Inträdesavgift för båtplats
● Frånvaro vid Städning
● Avgift vid ej Sjösatt 15 Juni
● Vinterförvaring
● Nyckel klubbhuset (deposition)

“Köavgift för båtplats” är en deposition som dras av vid erläggande av
“Inträdesavgift för båtplats”. Denna Köavgift/deposition återbetalas ej om
båtplats ej erbjuds eller om medlemmen väljer att gå ur Kön. Max antal personer i
kö till båtplats är 5 personer.
“Avgift vid ej Sjösatt 15 Juni” avser vid Båt på land.

Medlems rättigheter och skyldigheter

En medlem stöttar klubbens arbete med sin medlemsavgift, som betalas årsvis.
Som medlem får man delta i den demokratiska processen i föreningen och
närvara på möten.
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För medlem som tilldelats Båtplats eller inbetalt avgift för “Bastu, Flotte, Flässjan
och Badtunna” ingår fritt nyttjande av Bastu, Flotte, Flässjan och Badtunna enligt
nedan regler.

Medlem som, har tilldelats Ordinarie Båtplats, är skyldig att medverka vid
städning och skötsel av hamnområdet i samband med Ordinarie möten samt
löpande underhåll av tilldelad Båtplats. Vid frånvaro debiteras av
Årsmöte/Vårmöte fastställd avgift.

Medlem som tillfälligt (högst 4 år) inte utnyttjar sin Båtplats ses som Vilande
medlem. Medlemmen betalar Medlemsavgift men inte Båtplatsavgift.

Familjemedlemmar, mantalsskrivna på samma adress som medlem, har samma
rättigheter som medlem vid Båtklubben. Medlem med respektive
familjemedlem/mantalsskrivna klassas som “en och samma medlem” när det
kommer till bokningslistor och rösträtt och hanteras därefter.

Information

I första hand finns information om Klubben på Klubbens hemsida;
www.borgasundsbatklubb.se

Klubben ser helst att hemsidans “kontaktinformation” används för kontakt med
styrelsen. På hemsidan kan man också söka om medlemskap, söka båtplats etc.

Adressändring

Befintliga medlemmar skall alltid meddela båtklubben vid ändring av adress,
mailadress, telefonnummer etc.

Båtplats

En medlem, som betalat sina avgifter i tid, har rätt till en Båtplats som
hamnfogde/styrelse anvisar. För att utnyttja platserna på bästa sätt, och ha
kontroll på båtar och medlemmar gäller följande;
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● En tilldelad Båtplats får, under inga omständigheter, överlåtas till någon
annan inom eller utom Klubben.

● Hamnfogden/Styrelse äger rätt att omdisponera och tilldela båtplatserna
för bästa utnyttjande av bryggorna. D.v.s. Man har inte en “personlig”
Båtplats.

● Försäljning av sin båt innebär inte att den nya ägaren kan ta över
båtplatsen per automatik. Den nya ägaren kan ansöka om medlemskap
och behandlas därefter.

● Om medlem inte har sjösatt sin båt den 15 juni, och inte meddelat styrelsen
ett rimligt skäl, tillfaller platsen Klubben för resterande del av aktuell säsong
att hyra ut i andra hand. Betald avgift återfås inte i ett sådant fall. Avgift vid
ej sjösatt avser om båten är kvar på land.

● Alla förtöjningspunkter skall ha ryckdämpare/tampar/fjädrar,
dimensionerade efter båtens storlek, för att inte belasta brygga/stolpar i
onödan.

● All förtöjningsutrustning skall tas bort från bryggor och stolpar under
vintersäsong.

Båt på land – Uppläggningsplats

Rätt till vinteruppställningsplats gäller endast medlemmar med Ordinarie
Båtplats. Här gäller att;

● Rådgöra med hamnfogden om var din båt skall ligga under vintern och var
din båtkärra skall stå på sommaren.

● Båtkärror, vaggor och dylikt skall märkas med ägarens namn.
● Jolle, under 4m, får utan extra kostnad ligga på land om den ligger på

moderbåtens vagn eller kärra.
● Efter sjösättning skall allt material som tillhör båten läggas på respektive

båtvagn.
● Båtägaren ser alltid till att städa och hålla snyggt på uppläggningsplatsen.
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Miljö

● Borgåsunds båtklubb är en miljömedveten förening och verkar aktivt för att
följa miljölagstiftning inom aktuella områden. Styrelsen lyfter aktuella
frågor, om miljö och miljölagstiftning, som stående punkt på klubbens vår-
och höstmöten.

● Bortforsling av miljöfarligt avfall (oljor, glykol, batterier, etc) skall ske till
kommunens avfallsstation, av medlemmarna.

● Klubben hänvisar medlemmar att följa Havs- och vattenmyndighetens
riktlinjer för båtbottentvätt av fritidsbåtar vid småbåtshamnar. Havs- och
vattenmyndighetens rapport “Båtbottentvätt av fritidsbåtar, rapport 2012:9”
finns tillgänglig i klubbstugan för vidare information, samt på deras
hemsida. (Riktlinjer såväl som riktvärden kan komma att omprövas och
förändras över tid, enligt rapport 2012:9)

● Användning av miljöfarlig “antifouling” (bottenfärg) får inte förekomma i
Klubben. Eftersom bottenpåväxten i våra vatten är begränsad är Klubbens
rekommendation att inte bottenmåla alls.

● Vid slipning av båtbotten på land skall uppsamling och miljö återvinning av
slipdamm/färgrester ske.

● Aktuella regler är kapitel 2 i miljöbalken (1998:808) och krav på egenkontroll
enligt 19§26 i miljöbalken samt bestämmelser om farligt avfall i
avfallsförordningen (2011:927).

● Bygg- och miljöförvaltningen i Hallstahammars kommun står för tillsyn
enligt miljöbalken och utför regelbundna inspektioner i Klubben.

Bastu, Flotte, Flässjan och Badtunna

● Bastu, Flotte, Flässjan och Badtunna kan, om man har Båtplats eller betalat
avgift för “Bastu, Flotte, Flässjan och Badtunna”, utnyttjas av medlemmar.

● Bokning sker på lista som finns i klubbhuset.
● Medlem får max ha en bokad tid per aktivitet åt gången på bokningslistan.
● Nycklar till ovan nämnda aktiviteter finns i klubbhuset.
● Den medlem som använder bastu/badtunna/flotte/flässjan eller någon

annan del av båtklubben är skyldig att se till att ordning råder och städning
sker.
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● Borgåsunds Båtklubb sponsrar Strömsholms Båtklubbs klubbholme
Flässjan. På Flässjan finns bl.a. en bastu.

Hamnområdet

● Båtar inom hamnanläggningen skall vara försäkrade med minst
ansvarsförsäkring. En oförsäkrad båt kan omedelbart avvisas från
båtklubbens område.

● Båtklubben håller alla uppgifter om medlemmar och deras båtar i ett
gemensamt register hos Båtunionen. Ny medlem skall lämna följande
uppgifter; namn, adress, e-postadress, mobiltelefon.

● Medlemmarna ansvarar för att snarast möjligt meddela styrelsen när det
sker förändringar av båtuppgifter. Klubben publicerar bryggplatsuppgifter
(namn och telefon) på anslagstavla i båthamnen.

● Medlem som inte deltar på höst/vårstädning betalar avgift “Frånvaro vid
Städning” vid nästkommande utdebitering.

● Parkering av bilar, för medlemmar, skall ske mot järnvägen.
● Uppställning av tält/husbil/husvagn på Klubbens område får ej ske.
● Fiske får endast ske vid mastkranen, inte i närheten av båtarna.
● Bad vid Klubben, så länge badandet inte stör eller belastar Klubben, eller

Klubbens medlemmar, är tillåtet att utföra vid rampen och mastbryggan
vid bastun.

● Hushållssopor tar var och en hand om själv, och tas med hem. Sopor i
Klubbens tunnor är bara “undantagsfall”.

● Vinterförvaring av segelbåtar sker utan mast.
● För mastförvaring i Klubben gäller att medlemmar tar bort/fäller ihop

spridare och surrar ihop stag och fall.
● Tänk på dina båtgrannar - ring (se platslistan) om du ser något skumt

med en båt eller dylikt. Kontakta styrelsen eller i “svåra” fall ring polisen.
● Nycklar till bom, högtryckstvätt, mastkran, bastu etc. finns i klubbstugan.

Medlem kan, mot en pant, lösa en nyckel till klubbstugan.
● Styrelsen äger rätt att forsla bort, avyttra eller skrota övergivna båtar,

liggandes på Hamnområdet, som ej sjösatts på 2 år. Detta efter att
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Styrelsen gjort försök att kontakta eventuell båtägare, och denne inte hört
av sig.

Klubben äger rätt att utesluta medlem som inte följer Regler för medlemmar i
Borgåsunds Båtklubb. I ett sådant fall återbetalas inte erlagda avgifter.
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