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BÅTKLUBBEN IKLÄDER SIG EJ NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖ R BÅTAR, 
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FÖRTROENDEMÄN TILL LAST! 

ORDNINGSREGLER 
FÖR ERIKSVIKS BÅTKLUBB 

 
Medlemskap:  
Medlemskap i Eriksvik Båtklubb kan endast erhållas av fastighetsägare inom Eriksvik 
eller en i dennes familj. 
Fastighetsägaren måste vara ansluten till Eriksviks  Tomtägareförening. 
Endast ett medlemskap/fastighet. 
Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen och inneh ålla uppgift om namn, adress 
samt telenummer både för fastigheten och ev. vinter  adress. 
Efter styrelsens godkännande ska stadgade avgifter erläggas och därefter kan 
medlemskap erhållas. 
 
Båtplats:  
För att erhålla brygg- och eller uppläggningsplats krävs att medlem till minst 50 % 
äger aktuell båt. Vid uppmaning från styrelsen ska ägandet kunna styrkas på lämpligt 
sätt, ex.vis genom försäkringshandlingar. 
Ansökan om brygg- eller uppläggningsplats ställs ti ll styrelsen som har att fördela 
dessa. Ska tilldelad plats inte utnyttjas ska styre lsen snarast meddelas för att 
avgiftsbefrielse ska gälla. Medlem som avstått plat s kan återfå denna eller annan plats 
inför nästkommande säsong om ny båt har anskaffats inom denna tid. Om medlem 
inte anskaffat båt inom denna tid ska ny anmälan ti ll styrelsen göras. 
Anmälan om båtbyte ska alltid göras till styrelsen.  
Plats gäller endast för till styrelsen anmäld båt. 
För uppläggningsplats ska anmälan göras varje år. 
Styrelsen äger rätt att omfördela båtplatser vid så väl brygga som slipområde. 
Inom båtklubbens ansvarsområde får förtöjning och u ppställning av båtar endast 
göras på av styrelsen anvisad plats och efter godkä nnande. 
 
Avgifter:  
Bryggplats debiteras efter till var tid beslutad av gift x längd x bredd. Avgift ska vara 
betald senast 1:a Maj gällande år. 
Uppläggningsplats debiteras efter till var tid besl utad avgift x längd x bredd. Avgift ska 
vara betald senast 1:a oktober gällande år. 
Styrelsen äger rätt att till ”utomstående” hyra ut ev. lediga platser, bryggplats såväl 
som för uppställning av båt inom slipområdet. Avgif ter för ”utomstående” erläggs 
senast 14 dagar efter erhållen plats och faktura. 
Samtliga avgifter fastställes på årsmötet. 
Ej erlagda avgifter straffdebiteras med 100 % 
 
Medlem förpliktigar sig att:  
• Godta den bryggplats som bryggchef anvisar efter st yrelsens beslut 
• Vid brygga hålla båt förtöjd enligt anvisningar 
• Tillse och länsa båt för trivsel och sjösäkerhet vi d brygga 
• Vid upptagning och sjösättning ha båt klar på anvis ad plats 
• Hålla båt sjö-, brand-, slip- och ansvarsförsäkrad till fullt värde (roddbåtar undantagna) 
• Tillse att resp. uppläggningsplats städas omgående efter sjösättning 
• Iakttaga försiktighet med öppen eld 
• Endast inkoppla godkänd utrustning till klubbens el nät 
• Efterleva klubbens regler och stadgar, samt att föl ja de föreskrifter och uppmaningar som 

lämnas av brygg-, slipchef och styrelse 
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Regler för användning av båtklubbens ”maskinpark” o ch fordon.  
 
Traktorn får endast framföras/brukas av styrelsen u tsedda förare. 
 
Traktorn är i första hand avsedd för upptagning och  transport av medlemmarnas båtar 
inom slipområdet eller för transport av båtar som m edlem önskar ha upplagd på egen 
tomtmark inom Eriksvik. 
 
Transport av båtar med hjälp av traktor gäller enda st då behov, (p.g.a. båtens storlek) 
finns för användning av stora båtvagnen. Vid transp ort med hjälp av båttrailern ska 
normalt ej traktorn användas, medlem får bruka anna t, (eget) fordon för detta. 
 
Transport av båt med hjälp av traktor och stora båt vagnen görs i 1:a hand på härför 
avsatta dagar i samband med ordinarie dagar för sjö - resp. torrsättning. 
Kontakta styrelsen för överenskommelse av lämplig t idpunkt i god tid innan ni önskar 
få hjälp med detta! 
 
Stora båtvagnen får av medlem brukas för transport av egen båt inom Eriksvik, med 
annat lämpligt dragfordon, mot erläggande av fastst älld avgift. 
Styrelsen/materialförvaltaren kontaktas dock alltid  innan ev. lån för vidare information 
om handhavande och regler som vi måste hålla oss ti ll. 
 
Båttrailern får lånas av medlem för transport av bå tar inom området med hjälp av eget 
dragfordon, Obs! Dock att den ej är registrerad och  speciella regler gäller. -Kontakta 
styrelsen för information ang. detta! 
Lån av trailern måste förhandsbokas, (ca 3-5 dagar)  innan nyttjandet. Detta görs hos 
sekreteraren alt. materialförvaltaren. 
 
Slipen får endast användas med hjälp av styrelsen u tsedda personer som har 
nödvändiga kunskaper i handhavande av slipspelet, t ekniskt såväl som 
säkerhetsmässigt. 
 
 


