Kallelse till årsmöte
Torsdagen den 15 februari, klockan 18.30

nämnas den eskader som anordnades i
september. Trots att inte vädergudarna
var med så blev det 15 båtar som efter
en rundtur förtöjde vid Enskär.
Tipspromenad, mat, bastu och dans,
utan överdrift kan man nog säga att det
blev succé.
Så planera in eskadern 2018. Se nedan
avseende planerade aktiviteter.
Ytterligare ett ex. var luciakaffet den 13
december 2017 som samlade ett 25 tal
kaffesugna.
Ordföranden har ordet
Jag önskar er alla en god fortsättning
på det nya året.
Nu befinner vi oss åter på rätt sida och
sjösättning är åter i sikte. Motivationen
och optimismen stiger i takt med att
dagarna går, båtmässan passeras snart,
förbättringsåtgärder planeras,
diskuteras och genomförs, planering av
kommande båtresor sker och som
alltid i strålande sol.
Båda ”myshörnorna” är nu färdigställda. Vi har nu möjlighet att erbjuda
våra medlemmar och gäster en
mysigare atmosfär. I stadgarna står det
att vi skall sträva efter att klubben inte
bara är en plats där man förvarar båten
utan även en plats där man gärna
tillbringar delar av sin fritid. Så ta
tillfället i akt åk ut till båten/klubben
även om vädret är dåligt, slå dig ner i
klubblokalen och ta en fika. Kanske
möter du en ny klubbmedlem! Hur
ofta har man inte tänkt hen borde man
ju känt för länge sedan!
Ett annat inslag för att öka sammanhållningen är aktiviteter. Som ex. kan
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Som jag sagt många gånger,
informationen är något som vi
prioriterar. Kanalerna är många,
hemsidan, Facebook, anslagstavlor och
mailutskick. ÄNDÅ når vi inte alla? Så
hjälp oss med era adresser och
mailuppgifter.
En del onödiga diskussioner uppstår
ibland kring vissa frågor. Ett bra sätt är
att ta en stund och läsa igenom
klubbens stadgar och ordningsregler.
Bifogas detta SBK Nytt. Kom ihåg att
du själv har ansvaret för att hålla dig
informerad. Tycker du något är fel så
är det bara att ”motionera”.
Klubben är nu ägare till ytterligare en
båthall. Min personliga uppfattning är
att bygget gett hamnområdet en
naturlig avslutning i väster och därmed
skapat en helhet i alla riktningar.
Delar av markområdet framför är
planerat och planerna är att färdigställa resten till våren.
Skapar en storartad avställningsyta för
båtar, vagnar, bilar och gäster. Mer om
detta och vad som planeras 2018 på
årsmötet.
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Den 24 november 2017 bjöd klubben
förtroendevalda och personer som
gjort betydande insatser för klubben
på julbord. Ett 40 tal var samlade och
stämningen var på topp.

många, många som gör mer än så.
Ses på årsmötet den 15 februari.
// Jan-Erik

En omfattande uppmärkning av vagnar
mm har skett under senare del av 2017.
Från och med nu skall allt som
förvaras på klubbområdet vara märkt.
Detta är inget nytt men efterlevnaden
har inte varit vad den borde. Grundförutsättningen är naturligtvis att man
är medlem. Mer information om detta
vid årsmötet. En del objekt som saknar
ägare anmäldes i december till polisen
som hittegods.
Som jag skrev i SBK Nytt 3 2017 så är
bemanningen på vissa arbetskvällar
högre än behovet. Vissa tider är det
brist. Klubben behöver skötsel och
insatser året runt. Fundera lite inför
årsmötet.
Vad har du för idéer kring detta?
På hemsidan redogör valberedningen
för dagsläget inför årsmötet. Känner
du för att göra en insats? Klubbens
verksamhet vilar ju på ideella insatser,
så vi behöver även dig. Ta kontakt med
valberedningen om du är intresserad.
Som alla vet? Så finns det en förslagslåda i entrén. Har du några förslag
tveka inte lägga ditt förslag i lådan. Jag
lovar återkoppling på era förslag. Har
du andra idéer så glöm inte att du även
kan lämna in en motion.
Jag vill än en gång innerligt tacka alla
som på olika sätt ställer upp för
klubben. Arbetsplikt har vi, men det är
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Bilder från årets eskader
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Val 2018

Våra gäster

Som framgått av utskick i december
finns det fyra platser att besätta. Är du
intresserad tveka inte att kontakta
valberedningen.

Totalt har vi haft 925 nätter med
husbilar, husvagnar och båtar. Jämfört
med föregående år är det en ökning
med 8,7 %. Som alla förstår är denna
verksamhet ett välkommet tillskott till
klubbens ekonomi. Men det kräver
resurser. För att ”lätta på trycket”
håller styrelsen på att undersöka vilka
möjligheter som finns för elektronisk
betalning. Eventuell ytterligare
information kring detta sker på
årsmötet. Känner du för att hjälpa till
med detta kontakta klubben.

Båttvätten
Säsongen 2017 tvättade vi totalt 324
båtar. Det är en uppgång på 42,7 % i
jämförelse med föregående år. Svårt
att hitta några nackdelar med att tvätta
sin båt, så förhoppningsvis så tar ännu
fler tillfället i akt att göra en insats
både för miljön och den egna kroppen.
Kom även ihåg att både glid och
bränsleförbrukningen förbättras.
Dispens gäller f.n. när det gäller båtar
som är målad med otillåtna färger. Så
ta tillfället i akt att få bort den giftiga
färgen på ett enkelt sätt innan det är
för sent.

Vakthållning
Är tyvärr något som kommer att
stanna. Inga förändringar planeras.
Frivillig teckning under viss tid,
därefter statisk utfördelning av
vaktpass. Styrelsen kommer även på
årsmötet att föreslå att städning av
klubblokalen skall göras av nattpatrullen. Tack till er alla för er
solidariska inställning till denna
nödvändiga åtgärd.

Reklamvägg
Planerna är att utnyttja gavelväggen,
båthall 1. Ritningar håller på att tas
fram av Skyltverkstan, detta för att få
till enhetlighet. Så hjälp oss att sälja
platser och skyltar. Kontakta Björn
Bergman: 070 – 913 61 55
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Båthall 3
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Klubbdag
Hälsinglands Båtförbund anordnar
den 19 maj en klubbdag i sammarbete
med vår klubb. Dagen kommer att vara
fylld med aktiviteter. Ytterligare
information kommer. Så boka upp den
19 maj.

Aktiviteter/medlemsmöten
Följande planeras 2018. Håll utkik på
hemsidan!
Kompletteringar/förändringar kan ske.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Årsmöte 15/2
Pimpeltävling med korvgrillning
24/2
Sjösättning 28/4
Sjösättningsfest med ankrace
28/4
Vårmöte 3/5
HBF:s klubbdag 19/5
Jollesegling – återkommer om
tid
Eskader Aug/sept återkommer
om tid
Höstmöte 27/9
Upptagning 29/9
Luciakaffe 13/12
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SANDARNE BÅTKLUBBS STADGAR
•

1. Namn
Sandarne Båtklubb, (SBK). Klubben bildades den 6 september 1957 och har
sin hemort/verksamhetsområde i Sandarne, Söderhamns kommun.

•

2. Ändamål
2.1 Klubben är en allmännyttig, ideell förening och har till ändamål att lokalt
främja båtlivet. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett
gott kamrat- och sjömanskap.
2.2 För den enskilde medlemmen skall Sandarne båtklubb vara av större
betydelse än att bara utgöra en båtplats. Båtklubben skall vara en mötesplats
för medlemmarna där ambitionen är att klubbens dragningskraft skall vara av
sådan kvalité att medlemmen gärna tillbringar sin fritid vid klubben.
2.3 Styrande dokument för verksamheten vid klubben är nedanstående
stadgar samt ordningsregler, som är styrelsens dokument för att reglera
verksamheten.
2.4 Det är varje medlems skyldighet att hålla sig informerad om aktuella
stadgar och ordningsregler samt att respektera och följa dessa.
2.5 Klubben har via ett arrendeavtal nyttjanderätten till ett mark- och
vattenområde i Lervik, Sandarne, som utgör en del av fastigheten Sandarne
7:14.

•

3. Medlemskap
3.1 Medlem inväljs av styrelsen efter till styrelsen gjord ansökan.
Medlemskapet börjar gälla från och med den dag föreskrivna avgifter
betalats.
3.2 Beviljat medlemskap berättigar inte till kaj- eller slipplats på klubbens
anläggning, men är en förutsättning för att erhålla sådan plats. Medlem som
är anställd vid företag inom f d Bergvik och Ala AB:s industriområde äger
företräde till kaj- och slipplats.
3.3 Medlem som erhåller kaj-/slipplats skall betala aktuella avgifter innan
kaj/slipplatsen tillträdes.
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3.4 Medlem som genom klandervärt handlingssätt skadar klubben eller dess
anseende eller bryter mot dess stadgar, kan efter förut hos styrelsen gjord
anmälan, på klubbmöte uteslutas.
3.5 Juniormedlemskap:
Juniormedlem kan man vara t o m det år man fyller 20 år. Medlemsavgiften
fastställs av årsmötet. Ansökan ställs till styrelsen. Juniormedlemskap
berättigar inte till kaj- eller slipplats, eller registrering av båt.
3.6 Familjemedlemskap
Familjemedlemmar är maka, make, eller sambo samt hemmaboende barn.
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Ansökan ställs till styrelsen.
Familjemedlemskap berättigar inte till kaj- eller slipplats, eller registrering av
båt.
3.7 Stödmedlemskap
Stödmedlem kan alla bli. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Ansökan
ställs till styrelsen. Stödmedlemskap berättigar inte till kaj- eller slipplats,
eller registrering av båt.
3.8 Medlemskap enligt 3.5, 3.6 och 3.7 äger inte rösträtt, men väl yttranderätt
på SBK:s klubbmöten.
3.9 Medlem är skyldig att ha ansvarsförsäkring för de båtar han/hon har inom
klubbens område. Medlem som bryter mot denna paragraf, kan efter förut
hos styrelsen gjord anmälan, på allmänt möte uteslutas. Medlem är efter
begäran från hamn- eller varvschef skyldig att uppvisa bevis om giltig
ansvarsförsäkring.
3.10 Medlem som varit medlem i klubben under minst 25 år och fyllt 65 år
skall automatiskt bli hedersmedlem och befrias från gällande medlemsavgift.
•

4. Beslutande organ
Båtklubbens beslutande organ är:
4.1 Årsmöte
4.2 Vår- och höstmöte
4.3 Extramöte
4.4 Styrelse
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•

5. Verksamhetsår
Båtklubbens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

•

6. Uppgifter till båtförbund
Båtklubbens styrelse skall årligen till Hälsinglands båtförbund insända de av
förbundet begärda uppgifter som följer med medlemskapet.

•

7. Avgifter
7.1 Ny medlem skall betala sina i förekommande fall debiterade avgifter inom
30 dagar från aviseringen. Om betalning inte sker inom denna tidsram
förfaller automatiskt ansökan om medlemskap.
7.2 Medlemsavgift och övriga avgifter aviseras till medlemmarna senast den 31
mars årligen. Betalning skall vara klubben tillhanda senast den 30 april
årligen. Medlem som då inte betalat sina avgifter, får en påminnelse samt
skall betala en förseningsavgift. Storleken på förseningsavgiften beslutas på
årsmötet. Medlem som inte betalat sina debiterade avgifter senast den 31 maj
årligen blir automatiskt utesluten ur klubben. Om speciella skäl föreligger,
kan styrelsen bevilja anstånd med uteslutning.

•

8. Medlemsinsats
8.1 Arbete med underhåll av varv, hamn och byggnader görs av medlem med
kaj- och/eller slipplats genom medlemsinsats.
8.2 Antalet arbetstimmar för denna medlemsinsats samt avgift för icke
utförda arbetstimmar bestäms vid klubbens vårmöte efter förslag från
styrelsen.
8.3 Medlem som av någon anledning inte själv kan göra sin medlemsinsats,
får anlita annan medlem som gör insatsen.
8.4 Medlem som är skyldig att göra medlemsinsats och inte fullgjort denna
inom bestämd tid eller skaffat ersättare, har inte fullgjort sina skyldigheter
mot klubben och skall därför betala, den enligt 8.2 bestämda avgiften.
Styrelsen kan medge dispens från medlemsinsatsen för ett år, om speciella
skäl föreligger.
8.5 Medlem har rätt att göra medlemsinsats för endast en annan medlem.
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•

9. Årsmötet
9.1 Årsmötet hålls årligen före februari månads utgång.
9.2 Datum och plats för årsmöte meddelas senast en vecka i förväg, antingen
genom annonsering i ortspressen eller genom kallelse per post.
9.3 Medlem äger vid årsmöte en röst. Röstning genom fullmakt medges inte.
9.4 Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:
- Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
- Fråga om årsmötet är i behörig ordning utlyst
- Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
- Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning
- Behandling av revisorernas berättelse
- Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
- Fastställande av medlemsavgifter
- Val av styrelse enligt §. 12
- Val av revisorer enligt §. 13
- Övriga val
- Behandling av motioner samt förslag och framställningar från styrelsen
- Behandling av förslag till årsprogram
- Övriga ärenden

•

10. Vår- och höstmöte
10.1 Ett vår och ett höstmöte hålls
10.2 Datum och plats för dessa möten meddelas senast en vecka i förväg,
antingen genom annonsering i ortspressen eller genom kallelse per post.

•

11. Extramöte
11.1 Extramöte hålls när styrelsen så finner påkallat eller om en tredjedel av
klubbens medlemmar gör framställning härom.
11.2 Datum och plats för extramöte meddelas senast en vecka i förväg,
antingen genom kallelse per post eller genom annonsering i ortspressen.
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•

12. Styrelse
12.1 Styrelsen åläggs utöver vad som sägs i dessa stadgar:
- Att representera båtklubben
- Att förbereda inkommande ärenden och motioner för de allmänna mötena
- Att upprätta berättelse om båtklubbens verksamhet samt att föreslå
inkomst- och utgiftsstat.
- Att förvalta båtklubbens medel och bära ansvar för dess ekonomi
- Att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella
uppgifter
12.2 Styrelsen skall bestå av följande ledamöter:
- Ordförande
- Vice ordförande
- Sekreterare
- Vice sekreterare/info
- Kassör
- Klubbmästare
- Chef Hamn och varv
- IT-ansvarig
12.3 Styrelsen väljs för en tid av två år på så sätt att ordförande, vice
sekreterare/info, IT-ansvarig samt klubbmästare väljs vid årsmöte med udda
årtal och övriga väljs vid jämnt årtal. Två suppleanter väljs för en tid av ett
år.
12.4 Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott
12.5 Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är
närvarande

•

13. Revision
13.1 Båtklubbens verksamhet granskas av två revisorer, vilka väljs för en tid av
två år och vilka avgår växelvis vartannat år.
13.2 Kassören skall överlämna, för revision nödvändiga handlingar, till
revisorerna senast två veckor före årsmötet.
13.3 Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före
årsmötet.
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14. Valberedning
14.1 Valberedningen består av tre ledamöter jämte en suppleant valda av
årsmötet för en tid intill nästa årsmöte. En av ledamöterna utses av årsmötet
att vara sammankallande.
14.2 Ledamot av styrelse eller revisor kan inte ingå i valberedningen.
14.3 Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre
veckor före årsmötet.

•

15. Beslut och val
15.1 Alla ärenden avgörs med enkel majoritet om inte kvalificerad majoritet är
föreskrivna i stadgarna.
15.2 Omröstning sker som öppen om inte någon röstberättigad medlem
fordrar sluten.
15.3 Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

•

16. Firmateckning
16.1 Båtklubben som firma tecknas av ordförande eller vice ordförande i
förening med endera sekreteraren eller kassör.
16.2 Kassören har behörighet att, utöver vad som ovan sagts, ensam kvittera
medel på båtklubbens bank- och postgiroräkningar och till båtklubben
inkommande värdehandlingar.

•

17. Standert
Båtklubbens standert kan tilldelas förtjänta personer och organisationer efter
beslut av styrelsen.

•

18. Kajplats
Om ordinarie kajplatsinnehavare inte avser utnyttja sin kajplats under en
längre tid kan kajplatsen uthyras i andra hand. Person som hyr kajplats i
andra hand skall vara fullvärdig medlem i klubben, men behöver inte betala
engångsavgift för kajplats. Uthyrning i andra hand av kajplats skall
godkännas av Chefen Hamn och Varv. Ordinarie kajplatsinnehavare är
ansvarig för att årlig kajplatsavgift betalas enligt § 7.2 i stadgarna samt att till
kajplatsen knuten årlig medlemsinsats utförs.
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19. Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen
och beslut om ändring skall, för att anses gälla, vara fattat på två av varandra
följande ordinarie möten med enkel majoritet.

•

20. Båtklubbens upplösning
Beslut om båtklubbens upplösning skall för att vara giltigt fattas med ¾-dels
majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra följande
årsmöten. Klubbens kontanta tillgångar skall tillfalla Hälsinglands
Båtförbund, övriga tillgångar avgörs av upplösande möte hur de skall
fördelas.

ORDNINGSREGLER
•

1. Allmänt
1.1 Ordningsreglerna är styrelsens dokument för att styra verksamheten vid
klubben och är ett komplement till stadgarna.
1.2 Stadgar och ordningsregler kan läsas på klubbens hemsida och
anslagstavla eller beställas genom kontakt med någon ur styrelsen.
1.3 Medlem är utöver ordningsregler skyldig att följa anvisningar från
styrelse, hamn- och varvsansvariga.

•

2. Varvs- och Hamnområde
2.1 Chef Hamn och Varv är huvudansvarig för hamn- och varvsområdets
skötsel. Chef Hamn och Varv leder hamn- och varvskommitténs, (HoV),
arbete. Till sin hjälp har hen en varvs – och hamnansvarig.

•

3. Varvsområde
3.1 Varvsansvarig ansvarar för varvets skötsel och är ledande vid arbete med
varvets underhåll.
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3.2 Varvsansvarig fördelar och anvisar slipplatser. Varje båt ska förses med
en slipbricka. Slipbricka utkvitteras hos varvsansvarig. Behov av slipplats ska
meddelas varvsansvarig. När behov av slipplats inte längre föreligger ska
varvsansvarig meddelas snarast och slipbrickan återlämnas. Pantavgift ska
betalas för slipbrickan, vilket återbetalas när slipbrickan lämnas tillbaka.
Fördelning av slipplatser kan delegeras till annan lämplig person.
3.3 Varvsansvarig ansvarar och leder verksamheten vid sjösättning och
upptagning. (Själva ledningen av verksamheten kan delegeras till för
uppgiften lämplig medlem).
3.4 Båtar får inte ligga kvar på varvet efter 15 juni. Undantaget område är
väster om bäcken. Om särskilda skäl föreligger kan varvsansvarig medge
dispens.
3.5 Tomma båtvagnar ställs på västra slipområdet. Om särskilda skäl
föreligger kan varvsansvarig medge dispens.
3.6 Båtägare ska städa av uppläggningsplatsen. Pallningsvirke och täckmaterial förvaras på av Varvsansvarig anvisad plats väster om bäcken.
Pallningsvirke och täckmaterial ska vara märkta med namn och telefonnummer. Varvet ska vara städat före 15 juni.
3.7 Båtägare som har båt liggande i vagga inom mobilkranens räckvidsområde och som inte avser att sjösätta den, ska kontakta varvsansvarig för
eventuell omdisposition av varvsplats för båten.
3.8 Båtar får inte ställas upp för vinterförvaring på planen framför klubbhuset före det att gemensam upptagning med mobilkran har skett. Planen
framför förråd (innehållande bland annat spel för upptagning av båtar) ska
hållas fri för att underlätta snöskottning.
3.9 Verkstadslokalen kan lånas av medlemmar för mindre arbeten och
kortare tid. Behöver någon medlem utnyttja lokalen för större arbeten
och/eller under längre tid skall varvsansvarig kontaktas för godkännande.
3.10 Medlemmar kan till mindre kostnad låna högtryckstvätten som finns i
verkstadslokalen. För att kunna debitera kostnaden för hyran av
högtryckstvätten, så anteckna att ni lånat den på blanketten som hänger på
anslagstavlan i verkstadslokalen. Hyreskostnaden kommer på fakturan som
skickas ut i slutet av mars årligen.
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4. Hamnområde och bränsleanläggning
4.1 Chefen Hamn och Varv ansvarar för bryggornas skötsel samt fördelning
och omflyttning av kajplatser, liksom att hålla kölistan aktuell. Det praktiska
arbetet med fördelning av kajplatser, kölista kan av styrelsen delegeras till för
uppgiften lämplig medlem (kajplatsansvarig).
4.2 Chefen Hamn och Varv ansvarar för bränsleanläggningen. Arbetet med
den praktiska skötseln av anläggningen åligger Hamnansvarig eller annan
utsedd ledamot i HoV.
4.3 Hamnansvarig är ledande vid arbetet med bryggornas och
bränsleanläggningens underhåll.
4.4 Medlem som inte avser att utnyttja sin kajplats under kommande säsong
ska meddela detta till Chef Hamn och Varv/Kajplatsansvarig så att platsen
om möjligt kan hyras ut i andra hand.
4.5 Uthyrning av kajplats i andra hand får ske max två år i följd. Därefter ska
ordinarie kajplatsinnehavare utnyttja sin kajplats.
4.6 Kajplatsinnehavare som inte kommer att utnyttja sin plats under längre
tid, vecka eller mer, kan meddela gästhamnsvärd och/eller hamnansvarig
detta, så platsen kan utnyttjas som gästplats.
4.7 Medlem som sagt upp sin kajplats behöver inte betala inträdesavgift
kaj/slip och engångsavgift kaj om han/hon åter vill hyra en kajplats, förutsatt
att han/hon varit medlem i klubben under tiden.
4.8 Medlem som vill säga upp sin kajplats ska meddela detta till Chefen
Hamn och Varv/Kajplatsansvarig detta via e-post, formulär på hemsidan eller
per telefon. Uppsägning av kajplats ska ske före den 1 maj, annars kan
klubben kräva full betalning för kajplats.
4.9 Medlem som får kajplats efter 31 juli betalar halv avgift för kajplatsen
första året och behöver bara fullgöra halv medlemsinsats.
4.10 Klubbens utrustningsbrygga ska endast användas för i- och urlastning,
service och reparation av båtar under kortare tid, max två timmar. Dispens
för detta kan ges av hamnansvarig.
4.11 Medlem ansvar för att förtöja sin båt på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.
Tänk på att dåligt förtöjda båtar kan orsaka skador på andras båtar och
båtklubbens utrustning i form av Y-bommar och bryggor.
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5. Övrigt
5.1 Medlem, som icke medlem, har möjlighet att hyra klubblokalen för privata
arrangemang eller möten. För bokning, prisinformation m.m. kontakta
klubbmästaren. Styrelsen har möjlighet att säga nej till uthyrning till
medlem, som icke medlem.
5.2 Möjlighet finns för medlemmar att låna klubbens segelbåtar av typen
Askeladden. Det är ungdomskommittén som ansvarar för utlåning av
segelbåtarna. För bokning, information och krav på seglingsvana kontakta
någon ur ungdomskommittén.
5.3 Nyckel till klubbens gemensamma utrymmen och nyckel till elskåp
utkvitteras hos klubbmästaren mot en pantavgift. Vid avslutat medlemskap
ska nycklarna återlämnas till klubbmästaren, varvid pantavgiften återbetalas.
5.4 Elsystemet på bryggor/varv är endast dimensionerat för laddning av
batterier och andra mindre strömförbrukare. Elektrisk kupévärmare eller
motsvarande uppvärmningsanordning får endast användas efter
hamnansvariges godkännande.
I övrigt gäller Elsäkerhetsverkets bestämmelser om apparatanslutningsdon
för fritidsbåt:
1. Stickpropp och apparatanslutningsdon skall vara för industribruk.
2. Anslutningskabel typ HO7RN-F (extra mångtrådig naturgummikabel) eller
likvärdig, maximal längd 25 meter. Kabeln skall vara utan skarv och
förgrening.
3 . Övergångssladdar (adapter) från elstolpen till annan jordad stickpropp i
standardutförande är vid behov tillåtet med en sladdlängd om max 0,5 meter.
5.5 Medlem som byter adress ska meddela klubbens sekreterare detta, via epost, formulär på hemsidan eller via telefon.
5.6 Medlem som önska avsluta sitt medlemskap ska meddela klubbens
sekreterare detta via e-post, formulär på hemsidan eller telefon.
5.7 Båtklubben har en miljöbod för miljöfarligt avfall som spillolja, oljefilter
och färgburkar. Batterier ska inte lämnas i miljöboden, medlem ansvar själv
att transportera bort batterier. Medlem ansvarar att miljöfarligt avfall
hanteras korrekt.
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