
STADGAR
för

TAXINGE BÅTKLUBB

Namn och hemort § 1
Klubbens namn är Taxinge Båtklubb (TBK) som bildades den 3 juni 1989 och har sin 
hemort i Taxinge, Nykvarns kommun.

Ändamål  § 2
Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att främja båtsporten.
Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och 
sjömanskap,

att genom dels eget aktivt engagemang, dels via regionala förbund och   
riksorganisationer föra medlemmarnas talan, 

att genom medlemmarnas arbetsinsats hålla låga avgifter,

att intressera ungdomar för sjösporten,

att möjliggöra för sökande att få tillgång till båtplats.

Medlemskap  § 3
Medlemskap är öppet och kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål.

Ansökan   Ansökan om medlemskap skall inges till styrelsen.

Medlemskategorier   Medlemmar indelas i följande kategorier:
1 . Enskilda bryggplatsinnehavare och rampnyttjande medlemmar.
2.  Enskilda allmänna medlemmar.
3.  Hedersmedlemmar.

Aktivt medlemskap
Medlem som innehar en bryggplats eller som mot avgift nyttjar rampen för sjö- och 
torrsättning av sin båt eller hyr båtplats. Aktiv medlem har full yttrande- och rösträtt på 
klubbens ordinarie möten samt är valbar till beslutande befattningar.

Allmänt medlemskap.
Medlem som inte innehar bryggplats men passivt stödjer klubben.
Allmän medlem har yttrande- men inte rösträtt vid klubbens möten och är inte valbar till 
beslutande befattningar.

Hedersmedlemskap.
Medlem, som på ett mångårigt förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan utnämnas på 
medlems- eller styrelsens förslag till hedersmedlem. Beslut härom fattas av årsmöte.
Av kallelsen skall framgå att fråga om utnämning till hedersmedlem står på 
dagordningen.
Hedersmedlem har samma rättigheter som aktiv medlem.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.



Rättigheter Medlem får nyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens 
verksamhet.

Skyldigheter

Medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att följa klubbens stadgar, 
ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
Medlem med båt bör tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna 
framföra sin båt.
Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter 
är ersättningsskyldig. Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt. Medlem 
skall vara ansvarsförsäkrad.

Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben skall snarast anmäla detta till styrelsen. Medlemskap 
upphör dock inte förrän medlem bevisligen har överlåtit sin bryggplats.

Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, kan efter styrelsens 
prövning anses ha utträtt ur klubben. Erlagda årsavgifter återbetalas ej

Uteslutning

 Medlem som

- motverkar klubbens syften,
- skadar klubbens intressen,
- inte fullgör de skyldigheter som är stadgade,
- eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller 
utom klubben att dess anseende äventyras, kan genom styrelsebeslut uteslutas ur 
klubben.

Uteslutning får inte beslutas förrän medlem inom av styrelsen angiven tid (minst 30 
dagar) fått tillfälle att yttra sig i ärendet. Beslut om uteslutning skall med angiven orsak 
delgivas medlem genom rekommenderat brev med mottagningsbevis.
Medlem som uteslutits av styrelsen, har rätt att söka ändring i styrelsens beslut, under 
förutsättning att han/hon inom 14 dagar efter det att han/hon tagit del av beslutet, hos 
styrelsen skriftligen anmält besvär över detsamma. Ärende angående dylikt besvär skall 
föreläggas det års- eller extra möte som ligger närmast efter besvärstidens utgång och 
skall särskilt angivas i kallelsen till ifrågavarande möte, till vilket klagande minst 8 dagar i
förväg kallats med rekommenderat brev.

Utesluten medlem debiteras bryggplatsavgiften till och med året under vilket 
bryggplatsen överlåtits. Utesluten medlem har ej rätt att återfå erlagda avgifter.

§ 4

Beslutande organ

Taxinge Båtklubbs beslutande organ är: 

- Årsmöte
- Extra möte
- Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och 
fattar beslut mellan föreningsmöten, utom i frågor som uttryckligen är förbehållna års- eller



extra möte.

§ 5
Verksamhetsår

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 6
Avgifter i Taxinge Båtklubb består av inträdesavgift, medlemsavgift, bryggplatsavgift 
och övriga avgifter, vilka beslutas av årsmöte.
Avgifterna skall fastställas så, att de täcker arrende, anläggningens drift, underhåll på 
lång sikt samt beslutade fonder och investeringar.
Fastställda avgifter debiteras en gång årligen.

§ 7
Årsmöte

Årsmöte skall hållas årligen före utgången av mars månad.
Motioner och ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2 månader före 
årsmötets avhållande. Skriftlig kallelse med dagordning och årsmöteshandlingar finns 
tillgängliga för medlemmarna i klubbhuset eller utskick senast tre (3) veckor före 
årsmötet.
I årsmöteshandlingarna kan ingå bland annat revisionsberättelse och valberedningens 
förslag.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4. Fastställande av dagordning
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
6. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk redogörelse
9. Revisionsberättelse
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Motioner till årsmötet
12. Styrelsens förslag till årsmötet
13. Fastställande av budget och avgifter
      för kommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och ersättare
15. Val av revisorer och ersättare
16. Val av valberedning
17. Övriga under punkt 4 anmälda frågor.

Årsmötet  är  beslutsmässigt  med  det  antal  medlemmar  som  infinner  sig  efter
stadgeenlig kallelse.

§ 8
Extra möte Extra möte hålles när styrelsen så beslutar eller när 1/10 av klubbens medlemmar

skriftligen  till  styrelsen  begär  detta  med  angivande  av  vilka  frågor  man  önskar  få
behandlade.  På extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen
föranlett mötet. Kallelse till extra möte meddelas senast tio (10) dagar före mötet.



§ 9
Höstmöte  Höstmöte kan hållas årligen under fjärde kvartalet som informationsmöte och för att 

förbereda viktiga frågor till årsmötet. Höstmöte är inget beslutande möte.
Höstmöte kan kombineras med extra möte.

§10
Rösträtt och beslut             Varje medlem, som betalat gällande avgifter, har en röst. Vid partnerskap innehas 

    rösträtten av den som upptagits som båtplatsinnehavare i medlemsmatrikeln.
Rösträtten är personlig men kan utövas genom befullmäktigat ombud. Ombud får 
företräda endast en (1) annan medlem.

Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet om inget annat föreskrivs i dessa stadgar.
Avgörande sker genom öppen omröstning utom då sluten omröstning begärs.
Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som 
biträds av ordföranden för mötet.
Ordföranden deltar ej vid omröstning, men dess medlemskap kan företrädas av make, 
maka eller sambo.
Vid personval gäller vid lika röstetal det förslag som vinner genom lottning.

Styrelsen § 11

Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, 

sekreterare, hamnfogde, klubbmästare och en ersättare. Ordinarie ledamot väljs för 

en tid av två år på så sätt att ordförande, kassör och klubbmästare väljs udda år, övriga 

väljs jämna år. Ersättare väljs för en tid av ett år.

Avgår ordförande inträder vice ordförande.
Avgår styrelseledamot under mandattiden, inträder ersättare.
Avgår kassör, väljer styrelsen ersättare för den återstående mandattiden.

Styrelsen skall verka för klubbens intressen, verkställa årsmötes och extra mötes beslut,
ansvara för den ekonomiska och administrativa förvaltningen, den övriga löpande 
verksamheten samt bereda frågor som skall föreläggas årsmötet.

Styrelsen  är  beslutsmässig  då  alla  ledamöter  är  kallade  och  mer  än  hälften  är
närvarande.

Beslut  inom  styrelsen  fattas  med  enkel  majoritet,  vid  lika  röstetal  har  ordförande
utslagsröst.

Styrelsen skall hålla ett ordinarie sammanträde varje månad under tiden september till
juni.

Ordföranden skall leda förhandlingarna vid sammanträden, granska protokoll och från 
styrelsen utgående skrivelser samt attestera inkommande handlingar.

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte 
reserverat sig. Reservation skall antecknas i protokollet.

Ordföranden skall utåt representera klubben när så erfordras. Det åligger ordföranden 
att tillse att fattade beslut blir verkställda.



Vice ordförande skall vid förfall för ordförande fullgöra dennes åligganden.

Sekreteraren skall föra protokoll vid styrelsens sammanträden, ombesörja klubbens 
korrespondens och förvalta klubbens arkiv.

Kassören skall uppbära och förvalta klubbens medel och ur kassan bestrida dess 
utgifter. Kassören skall vidare uppgöra bokslut och budget och handha erforderliga 
försäkringar.

Hamnfogden  förvaltar  och  driver  klubbens  anläggningar.  Han  är  ordförande  för
hamnkommitten och leder den funktionärsgrupp som skall  hjälpa honom att praktiskt
utföra för driften nödvändiga göromål.

Klubbmästaren skall arrangera klubbens sammankomster och fester.

Teckningsrätt § 12
Teckningsberättigade för klubben är ordförande och kassör, var för sig, eller den eller de
styrelsen därtill utser.

Revisorer    § 13
För granskning av klubbens förvaltning väljer årsmötet två revisorer och en ersättare för 
en tid av två år.
Revisorerna skall ges möjlighet att under en månad granska klubbens redovisning och 
protokoll. Revisorerna skall återlämna handlingar jämte revisionsberättelse och 
rekommendation om eventuell ansvarsfrihet senast en månad töre årsmötet.

Ombud och funktionärer § 14
Ombud och funktionärer för klubben utses av styrelsen och där så erfordras av 
årsmötet.

Valberedning § 15
Styrelsen föreslår ledamöter till valberedningen och årsmötet väljer dem. 
Valberedningen består av tre personer jämte en ersättare.
En av ledamöterna utses till sammankallande. Styrelseledamot och revisor kan ej ingå i 
valberedningen.
Ledamot och ersättare till valberedningen väljs för tre år på så sätt att en ledamöter väljs
varje år. Ersättare väljs för ett år.

§ 16
Anslutning till Klubben kan vara ansluten till riksorganisation och regionalt 
riksorganisation båtförbund. Beslut om in- eller utträde skall fattas av årsmötet.

Emblem § 17
Klubbens emblem fastställes av årsmötet. Klubbens standert skall om möjligt föras på 
medlems båt varvid allmänt gällande regler (Svenska Kryssarklubbens) beaktas.



Reparationsoch investeringsfond § 18
Klubben skall ha en investerings- och reparationsfond för att möta kostnaderna för 
oförutsedda stora reparationer eller beslutade investeringar som inte ryms i årsbudgeten.
Fondens storlek fastställs årligen av årsmötet efter förslag av styrelsen.
För av styrelsen beslutade uttag ur fonden över 30 tkr krävs beslut av års- eller extramöte.

Stadgeändring § 19
För ändring av klubbens stadgar fordras beslut med 2/3-dels majoritet på två på varandra 
följande års- eller extra möten eller enhälligt beslut på ett årsmöte.
Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.

Särskilda § 20
Bestämmelse För medlemmar gäller utöver dessa stadgar följande föreskrifter som fastställts av

årsmötet eller extra möte.

1) Hamnordning (se bilaga 1)
2) Föreskrifter för överlåtelse och innehav av

bryggplats, uthyrning, mm se bilaga 2.
3) Föreskrifter för vakttjänstgöring i hamnen se bilaga 3.
4) Föreskrifter i övrigt som kan anses nödvändiga för verksamheten.

Klubbens upplösning § 21
Beslut om klubbens upplösning skall, för att vara giltigt, fattas med 2/3-dels majoritet vid 
två på varandra följande årsmöten eller med enhälligt beslut vid ett årsmöte.
I kallelse till dessa skall anges, att förslag om klubbens upplösning föreligger.
I händelse av klubbens upplösning skall dess återstående tillgångar fördelas på 
bryggplats innehavande medlemmar, proportionellt till respektive båtplatsavgift.

Revisionhistoria:
-TBK första stadgar antogs den 3 juni 1989
- Ett fletal revideringar har gjorts under årens lopp och grunden för denna upplaga är 
revideringar t.o.m. 2012.
- 



Bilaga 1 till TBKs stadgar

Hamnordning för Taxinge Båtklubb

Hamnordningen gäller för hela vatten- och landområdet i och vid Sågvikens sydöstra del, 
vilket disponeras och nyttjas av klubben.

1  Ansvar

Torr- och sjösättning, vinteruppläggning, förtöjning, uppställning, parkering, förvaring mm 
sker    för TBKs del helt påbåtägarens och den i arbetet därvid deltagandes egen risk. All 
vistelse inom klubbens hamnområde sker på den enskildes egen risk.
Taxinge Båtklubb åtager sig inget som helst ansvar vare sig vid vandalisering eller inbrott 
i båtar eller bilar inom klubbens hamnområde eller vid skador orsakade av skyfall, storm 
eller liknande.
Båtägare som säljer sin båt, är ansvarig för denna till dess den lämnat anläggningarna för
gott, såvida den ej övergått till annan medlem.
Det åligger köparen att följa den av klubben antagna hamnordningen, som skall bringas 
till dennes kännedom genom säljarens försorg.
Om köparen inte sjösatt eller borttransporterat båten och ev tillhörande material före den 
1 juni har säljaren, under förutsättning att köparen inte fått hamnfogdens medgivande till 
längre liggtid, rätt att på köparens bekostnad ombesörja borttransport.

2 Brygg och uppställningsplats

Bryggplatsinnehavande medlem bereds, i möjligaste mån, tillgång till plats inom 
inom hamnområdet mot av årsmöte fastställd avgift. Anmälan härom skall
göras i god tid till hamnfogden.

3  Anmälningsskyldighet

Det åligger medlem att till styrelsen i god tid anmäla varje förändring av i klubben 
registrerat bryggplats innehav, bostads-och postadress samt telefonnummer.

4  Arbetsplikt

Varje medlem som nyttjar klubbens anläggningar förväntas utföra arbetsinsats för 
klubbens räkning. Härmed åsyftas sådant arbete som erfordras för nyanläggning, 
underhåll, rengöring, administration, projektering mm.. Arbetspliktens omfattning fastställs
av årsmötet efter styrelsens förslag.

5   Torr- och sjösättning

Senast den 1 juni skall samtliga upplagda båtar vara sjösatta (dispans kan medges av 
hamnfogden) och området avstädat. Båt som hindrar planenlig sjösättning, flyttas eller 
sjösättes på ägarens bekostnad, varvid denne själv bär ansvaret för alla eventuella 
skador som därvid kan uppstå.

6   Städning o märkning

Båtägaren skall hålla upplåten uppställningsplats städad under den tid denne 



disponerar märkning densamma samt när båten är sjösatt, avlämna platsen i städat 
skick.
Båtar, båtvagnar, vaggor, bockar, pallningsvirke (väl buntats) och täckningsmaterial - väl 
märkta*) med ägarens medlemsnummer - skall utan dröjsmål bortföras till anvisad 
plats. Material som ej tillvaratagits på nämnda sätt, senast två veckor efter sjösättning, 
bortföres och förstörs på ägarens bekostnad.
*) Märkning av båtarna ska göras på styrbordssidan i fören.

7  Allmänna ordningsregler i hamnen

a) Förtöjning av båtar inom klubbens hamn sker helt på båtägarens egen risk och ansvar.

b) Båtägaren skall hålla fullgod förtöjning och avbärande skydd, varmed menas fyra 
fjädrande förtöjningar och erforderligt antal fendrar. Till vägledning finns klubbens 
förtöjningsanvisningar.

c) Jollar skall uppläggas endast på därför anordnad plats. Material får ej uppläggas på 
bryggor. Ej heller må förtöjningsanordningar anbringas så, att fara för personskada 
uppstår.

d) Hamnfogden har rätt att flytta felaktigt eller olovligen förtöjd båt till lämplig plats inom 
eller utom hamnområdet.

e) Medlem är ansvarig för den skada som han eller hans båt kan vålla på bryggor och på 
annan i klubbens hamn befintlig egendom.

f) I hela Sågviken skall båtar framföras i högst 3 knop.

8  Allmänna ordningsregler för uppläggningsplatsen

a) Medlem som anvisats upplagsplats disponerar en rektangulär yta lika med båtens 
längd plus 1 m gånger båtens bredd plus 1 m. Minimiavståndet mellan båtarna inklusive 
täckning får ej understiga 1 m.

b) Täckningen skall hållas välordnad, kunna tåla vind- och snölast och ej utgöra fara för 
andra båtar. Klubbens eventuella rekommendationer beträffande täckningens utseende 
skall efterlevas.

c) Motorer i uppställda båtar får inte köras utan skyddsvakt vid propellern. Vid oljebyte är 
varje båtägare ansvarig för att spillolja inte förorsakar skador och själv bortföra 
densamma i väl slutet kärl.

d) Elkablar intages efter avslutat arbete. Endast kablar av godkänd typ och försedda med 
skyddsjord får användas. Elektriska värmeelement får ej lämnas utan tillsyn i båten.

e) Öppen låga vid arbete på båten medför brandrisk för hela upplagsområdet. Båtägare 
är skyldig att vid dylika tillfällen ha en godkänd brandsläckare, ansluten vattenslang eller 
minst en full vattenhink till hands.

f) Hamnfogden har rätt att vid behov flytta upplagd båt.
Om möjligt skall härvid båtägaren underrättas.

Övrigt



Olovligen inom hamnområdet upplagda eller förtöjda båtar, som är omärkta, anmäls till 
polisen som stulna.

Fiske

Allt fiske från bryggorna är förbjudet.



Bilaga 2 till TBKs stadgar

Föreskrifter för innehav m.m. av bryggplats

1   Villkor för båtplatsinnehav

Innehav av båtplats är personlig och överlåtes endast till i klubben registrerad medlem.

Nyttjande av båtplats är personlig men omfattar även i bryggplatsinnehavarens hushåll 
ingående familjemedlemmar.

Det förutsättes att båtplatsen användes för egen båt för fritidsbruk.

Ägs båten av flera delägare, krävs medlemskap i klubben även för övriga delägare.

Bryggplatsinnehavaren är personligt ansvarig för bryggplatsen.

Bryggplatsen kan ej pantförskrivas till annan än Taxinge Båtklubb.

2   Villkor för båtens storlek

För att undvika onormal mekanisk belastning, skall båtens mått vara anpassade till tänkt 
bryggplats.

För båt under 6 m löa skall minsta c/c-avståndet mellan bommarna vara 50 cm bredare än 
båtens största bredd.

För båtar över 6 m löa. skall minsta c/c-avståndet mellan bommarna vara 80 cm bredare än
båtens största bredd.
För alla båtar gäller att löa ej får överstiga bommarnas längd med max. 150 cm.

Skador på brygga, vilka förorsakats på grund av att förtöjd båt är större än vad som ovan 
angivits och som ej kan betraktas som normal förslitning, debiteras bryggplatsinnehavaren.

För bryggplats med olika långa bommar, gäller den kortare bommens längd som basmått.

Hamnfogden har rätt  att  avhysa båt,  som är större  än vad ovan nämnda begränsningar
medger.

3  Byte av bryggplats

Den som innehar bryggplats, har vid behov av större eller mindre bryggplats företräde till 
lediga platser, gentemot sökande som står i tur att överta plats för första gången. Önskemål 
om byte till större eller mindre plats skall, för att bli beaktad, anmälas till hamnfogden.

4  Omplacering till annan bryggplats

I syfte att utnyttja bryggorna på bästa sätt kan den, som innehar viss plats, senare anvisas 
annan, större eller mindre plats, som innehavaren skäligen kan nöja sig med. Eventuell 
därvid förekommande avvikelse från bryggplatsens ursprungsstorlek och värde skall därvid 
beaktas.

5  Uthyrning av bryggplats



Bryggplatsinnehavande äger rätt att hyra ut sin bryggplats, dock krävs det medlemskap i 
klubben för den tilltänkte hyresmannen. Medlemskapet skall vara registrerat före tänkt 
tillträde.

6 Överlåtelse

Bryggplats kan fritt få överlåtas till annan person förutsatt att denne är eller blir registrerad 
medlem i klubben

7 Utesluten medlem och panträtt

Efter verkställd uteslutning utlöses klubbens panträtt för den uteslutnes bryggplats såsom 
säkerhet för obetalda fordringar och fordringar som uppstår under tiden tills platsen har 
avyttrats.
Fram till dess debiterar klubben den uteslutne bryggplatsavgift, av årsmötet fastställd 
tillsynsavgift, oförutsebara kostnader och upplupen ränta. Bryggplats som utgör säkerhet för 
klubbens fordran, får ej tillträdas av ny efterträdaren förrän fordran är i till fullo betald.
Överlåtaren är skyldig att informera efterträdaren härom. Utesluten medlem skall skyndsamt,
dock senast inom 12 (tolv) månader efter verkställd uteslutning överlåta sin bryggplats till av 
styrelsen godkänd medlem.

Därest under denna tid inget byte av innehav skett, alternativt efter att 50% av pantvärdet i 
form av obetalda fordringar är förbrukade: tillfaller platsen klubben. Pantvärdet är lika med 
tänkt marknadsvärde, som fastställs årligen vid styrelsens första arbetsmöte efter årsmötet. 
Därvid skall tre representativa bryggplatsstorlekar värdesättas till ledning för eventuella 
ekonomiska bedömningar.

Utesluten medlem har ej rätt att tillträda låsta delar av klubbens anläggningar och skall 
omgående, dock senast inom en vecka efter verkställd uteslutning, återlämna nyckeln till 
klubbens anläggningar till nyckelansvarig eller ordföranden.



8 Speciella ordningsregler 

Styrelsen utfärdar de ordningsföreskrifter som befinnes nödvändiga för vägledning av arbete 
och rätthållande av god ordning i hamnen och på upplagsplatsen.

Hundar

Hundar skall hållas kopplade inom området.

Försäkring

Varje båtägare som nyttjar klubbens anläggningar skall för sin båt ha gällande försäkring 
som minst omfattar brand, sliprisk och ansvar.
På begäran av hamnfogden eller styrelsen skall båtägaren kunna styrka att försäkringsskydd
i tillräcklig omfattning finns.

Nyckel

Varje medlem får mot kvittens, tillhörande ansvarsförbindelse och depositionsavgift en nyckel
till klubbens anläggningar. Nyckeln är spärrad och kan inte kopieras. Missbruk av nyckeln

beivras och kan leda till uteslutning ur klubben.

Bilkörning parkering

inom området är under sjö- och torrsättning förbjudet utan särskilt tillstånd. Hamnfogdens 
anvisningar skall följas. Parkering under övrig tid får endast ske på stora parkeringsplatsen.
Parkering utmed strandpromenaden och vägen till militärkajen är förbjudet.

Framför bryggrindarna får bilar stanna endast för på- och avlastning. Parkeringen vid klubbstugan bör 
reserveras för besökande till stugan

På  tillfartsvägen  från  Härnövägen  och  inom  klubbområdet
gäller hastighetsbegränsning 20 km/h.

I  hela  hamnviken gäller  hastighetsbegränsning 3 knop
för alla båtar.

Medlemmar som inte följer denna hamnordning kan av 
styrelsen avstängas från rätten att nyttja klubbens 
anläggningar.



Bilaga 3 till TBKs stadgar

Föreskrifter för vakttjänstgöring i hamnen

Allmänt

Av styrelsen tillsatt vaktchef upprättar vaktlista och bevakar att nedanstående föreskrifter 
följes. Vaktlistan skall läggas ut i klubbstugan from årsmöte till 15 april, så att varje 
medlem kan teckna sina önskade vaktdagar. Den som inte tecknar vaktdag i tid, blir 
tilldelad den och underrättas härom av vaktchefen. Vaktchefen är befriad från 
vakttjänstgöring.

Antal vaktdagar
under ett och samma år fastställs av styrelsen.

Skyldighet till vakt

Medlem som innehar bryggplats i klubbens hamn är skyldig att fullgöra anbefalld 
vakttjänst enligt särskilt vaktschema. Före vaktdagen skall vakterna kontakta varandra, i 
syfte att ingen skall glömma sin uppgift

Byte av vaktdag

Vakt som har fått oförutsett förhinder att vakta viss dag är skyldig att själv skaffa 
ersättare, tex. genom byte av vaktdag med annan medlem eller mot fastställd ersättning 
anlita vaktjouren. Den ordinarie vakten är alltid ansvarig för att ersättaren fullgör 
vakttjänsten.

Vaktpasset
skall bestå av två personer och börja senast kl 21.00 vaktdagen och sluta tidigast kl. 05.00
morgonen efter vid nattvakt respektive 09.00 - 17.00 vid dagvakt
Varje genomfört vaktpass skall kvitteras av de två deltagande i vakten genom 
namnteckning i vaktloggboken som finns i klubbstugan.

Vaktininstruktioner

Vakten  skall  under  sitt  pass:

1) kontrollera att klubbhus, bodar och grindar är låsta,

2) kontrollera att båtförtöjningarna är intakta och vid behov åtgärda dem (men endast till 
den del som går att åtgärda från bryggan) eller tillkalla berörd båtägare, OBS! Av 
säkerhetsskäl får vakten ej gå ombord på någon båt för att avhjälpa upptäckta 
brister.
Om nödvändigt, skall båtägaren genast tillkallas för att själv åtgärda felet.

3) underrätta berörd båtägare om det inträffat inbrott eller skadegörelse eller båten på
annat sätt är i olag,

4) om omständigheten så påfordrar, tillkalla polis.

5) åtaga sig vissa av styrelsen fastställda uppgifter.

6) pågående vakt ombedes att kontakta nästföljande vakt för att påminna om uppgiften.



Loggbok

Vakten skall efter fullgjord vakt i vaktloggboken notera vidtagna åtgärder, iakttagelser, 
händelser och sådant som kan vara av intresse för vidare åtgärd, tex. upptäckta fel på 
anläggningarna mm.

Försummelse

Försummas vakttjänstgöringen utan giltigt och oanmält förfall beivras detta med av 
årsmötet fastställd försummelseavgift.
Upprepad försummelse kan medföra uteslutning ur klubben.


