Bokning av vakt och arbetsplikt för Sätra Båtsällskap
Gå till sidan https://bas.batunionen.se/.

1) Ange ditt användarnamn eller den e-postadress du uppgivit för klubben.
2) Skriv in ditt lösenord.
Har du glömt ditt lösenord kan du skicka efter ett nytt genom att klicka på ”Glömt ditt lösenord” och
skriva in den e-postadress du uppgivit för klubben i rutan. Fungerar det inte med den e-postadress du
skriver in kontaktar du register@satrabat.se och talar om vad du heter och vilken e-postadress du vill
få registrerad.

Boka Vakt eller Arbetsplikt
När du loggat in ser det ut ungefär som nedan, du har ett antal menyer högst upp bland annat
”Scheman”.

För att boka vaktpass eller arbetsplikt klickar du på ”Schema” och får då upp nedan vy där du kan
välja vad du vill boka genom att klicka på pilen vid ”Välj Schema”.

Du kan välja mellan att boka Vakt, Arbetsplikt, Friköp eller Städa klubbhuset.
I exemplet nedan har vi valt ”2022 Arbetsplikt höst – extra”

Du bokar in dig genom att klicka på ”Boka” och ”Spara bokning”.

Vaktpass hos SBS
Alla med båt i SBS hamn ska göra 2 vaktpass per sommarsäsong och bryggplats. Man kan gå
”familjevakt” vilket innebär att man tar med dig ytterligare en person och då fullgör båda sina
vaktpass samma natt.
Det är INTE tillåtet att boka familjevakt och gå själv (1 person). Detsamma gäller om man anlitar
ersättare vid familjevakt. Då ska 2 personer anlitas för att fullgöra båda passen vid samma tillfälle.

Observera att vaktpassen kan man inte friköpa sig från genom klubben. Det går däremot bra att själv
ordna ersättare till dessa pass. Lista med namn finns på anslagstavlan i klubbhuset.
Har du frågor angående vakten kontaktar du vaktchefen på vaktchef@satrabat.se.
Du kan boka vaktpass fram till och med 1 april. Därefter stängs bokningen för dessa pass och
vaktchefen fördelar ut kvarvarande tider på de medlemmar som inte bokat själva.
Att boka vakt fungerar på samma sätt som exemplet med Arbetsplikt ovan men du väljer då Schema
som heter Vakt. Klicka på ”boka” på det datum du vill boka pass. Upprepa proceduren för ditt andra
vaktpass. Vill du boka ”familjevakt”, dvs 2 pass samma dag, klickar du bara på ”boka” på den lediga
raden på samma datum som för ditt första pass.
OBS! Kom ihåg att boka 2 pass!

Arbetsplikt hos SBS
Alla aktiva medlemmar ska fullgöra 1 pass med arbetsplikt per sommarsäsong oavsett om man har
båtplats i SBS hamn eller ej. Man kan också anmäla sig för att städa klubbhuset eller friköpa sig från
arbetsplikten. Klicka på respektive ”Schema” för anmälan.
Du kan bortse från datum och tid när du bokar dessa alternativ!
Bokar du städning kontaktar du efter bokningen klubbhusvärden för att komma överens om lämplig
dag och tid för ditt städpass. Klubbhusvärden når du enklast på klubbhus@satrabat.se.
Har du frågor angående arbetsplikten kontaktar du arbetschefen på arbetschef@satrabat.se.
Du kan boka vårens arbetsplikt fram till och med 1 april. Därefter stängs bokningen.
Bokningen för höstens arbetsplikt och anmälan till städning samt friköp är öppna till och med 1
oktober.
Kostnaden för friköp från arbetsplikten hittar du under avgifter på vår hemsida www.satrabat.se.

