Ordningsföreskrifter för Sätra Båtsällskap
Fastslagna av Styrelsemöte 2020-11-05
Sätra Båtsällskap är en allmännyttig ideell medlemsdriven förening.
För att SBS ska fungera så bra som möjligt och vara en trivsam plats att vistas på behöver alla
medlemmar följa gemensamt bestämda regler och utföra de plikter som ingår i
medlemskapet.
Ordningsföreskrifterna hänvisas till från Sätra Båtsällskaps stadgar.
1. Allmänna ordningsföreskrifter
2. Ordningsföreskrifter gällande hamn – bryggor och båtplatser
3. Ordningsföreskrifter klubbhuset

1. Allmänna ordningsföreskrifter
1. Medlemmarna skall gemensamt svara för den allmänna ordningen inom SBS:s
anläggningar genom att medverka till att:
a. ej skräpa ner, vare sig på land eller i vattnet
b. påverka varandra till god ordning
c. städa och snygga till i den mån nedskräpning har skett
d. använda befintliga sopkärl, om dessa är fyllda, ej lägga sopor utanför dessa kärl.
Soptunnan som är till för klubbhusets sopor får endast användas till dessa.
e. sopor skall hanteras enligt avfallshanteringsplanen. Se ordningsföreskrifter för
miljön.
2. Aktiv medlem ska varje år göra en arbetsplikt motsvarande 5 timmar. Funktionärer
samt hedersmedlemmar över 80 år är befria från arbetsplikt. Medlem ska även, vid
två tillfällen under sommarperioden göra vaktplikt. Detta kan antingen ske vid två
olika tillfällen eller genom s.k. familjevakt. Styrelsen samt hedersmedlemmar över 80
år är befriade från vaktplikt. Styrelsen kan även befria funktionärer som lägger ned
många ideella timmar för SBS och SVI från vaktplikten.
3. Båt får ej förtöjas eller läggas upp inom klubbens område om inte alla förfallna
avgifter till klubben är betalda. Medlemskap i SBS är en förutsättning för nyttjande av
båtplats eller uppläggning i SBS/SVI.
4. Bilkörning inom hamnområde och uppläggningsplats ska ske med omdöme. Visa
hänsyn genom att inte köra över slangar, kablar och liknande.
5. Parkering sker på egen risk och på anvisade platser. Parkera så att du inte hindrar
verksamhet i hamn eller på uppläggningsplats. Parkering inte tillåten på planen
framför mastkran och mastskjul. På upptagnings- och sjösättningsdagar måste du se
till att inte stå i vägen för arbetet.

6. Erforderliga försäkringar skall tecknas av båtägaren. Alla båtar i hamnen ska vara
märkta med Sätras Båtsällskaps dekal för året på en från bryggan synlig plats.
Omärkta båtar kan komma att bortforslas.
7. Ta gärna med hunden, men tänk på alla som är rädda eller allergiska. Håll hunden
kopplad och plocka upp efter rastning. Hunden får inte vistas i klubbhuset.

2. Ordningsföreskrifter gällande hamn – bryggor och båtplatser
1. Efter skriftlig begäran kan medlem ansöka om hamnplats i SBS hamn om fritidsbåten
är registrerad i sällskapet, om utrymme finns och avgiften är betald. Medlem som
hade plats i hamnen föregående säsong äger företräde om avgiften har inbetalats i
tid, dock senast 31 januari.
2. För att få ha kvar båten i hamn under vintersäsongen skall medlem skriftligt ansöka
om dispens hos hamnkapten senast den 1 september samma år och ett skriftligt svar
på erhållen dispens ha mottagits. Extra avgift kan komma att debiteras för hamnplats
på vintern om detta beslutas.
3. All information till Sällskapets styrelse skall vara skriftligt. (t.ex. båtbyte, byte av
adress/tel.nr. begäran om utträde o. dyl.) Detta gäller även försäljning/köp av båt
inom området.
4. Hamnkaptenen fördelar hamnplatserna och har rätt att göra omflyttningar av båtar i
hamnen.
5. Medlem har ej rätt att låna ut eller överlåta sin hamnplats. Tillfälligt ledig plats i
hamnen anmäls till hamnkapten.
6. Båtägare är skyldig att följa hamnkaptenens förtöjningsanvisningar och att omgående
byta ut förtöjningsmateriel som dömts ut av denne. Fjädrar skall vara säkrade med
kätting. Se skiss på anslagstavlan i klubbhuset.
7. Båtägare är ersättningsskyldig för varje skada som uppkommer på grund av bristfällig
förtöjning eller ovarsam manövrering i hamnen.
8. Båtägaren är skyldig att avlägsna sitt förtöjningsgods snarast efter upptagning.
9. Jollar, kanoter, seglingsbrädor, roddbåtar, cyklar eller annat skrymmande material får
ej läggas upp på pontonerna eller vara förtöjda i båten. Hamnkaptenen anvisar plats.
10. Medlem är skyldig att låsa brygg-grind och avvisa obehöriga personer från hamnen.
11. Sällskapets bojbåt får endast användas inom hamnområdet.
12. Hamnbåten får endast brukas till båtklubbens ordinarieverksamhet. .
13. Medlem är skyldig att åtlyda hamnkaptenen, hans medhjälpare eller nattvakten i allt
vad avser ordning inom hamnområdet.
14. Högsta tillåtna hastighet inom hamnområdet är 3 knop
15. Det är absolut förbjudet att utföra av- eller påmastning vid hamnplatserna.
16. Fiske från bryggorna är ej tillåtet.
17. Rökning på bryggorna är ej tillåten.
18. Tankning av bensin får ej ske på bryggorna eller i anslutning till dessa.
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19. Förtöj alltid för storm. De stora båtarna som trafikerar farleden drar upp hög sjö. Båt
som utgör risk eller medför olägenhet för enskild eller SBS kommer att åtgärdas på
sådant sätt att risk eller olägenhet undanröjs. I första hand skall båtägaren själv
utföra åtgärden. Vid akut läge får hamnkapten, nattvakt eller medlem åtgärda
olägenheten.
20. Medlems båt får ej utnyttjas som permanent bostad när den ligger i hamn. Enstaka
övernattningar när båten ligger i hamn är dock tillåtet.
21. Medlem som utnyttjar eluttag på pontonerna, skall se till att sladd och stickkontakt
är godkända för utomhusbruk, och att sladden är så lång att skarv EJ finns mellan båt
och stolputtag. För skarvsladd med jordad stickpropp krävs övergångsadepter från
uttagslådans Cee-don till 230 V jordat uttag. Adaptern och skarvsladdens stickpropp
skall i detta fall helt inrymmas under uttagslådans låsbara lock. Skarvdon får ej
förekomma på bryggorna. Kontakten får vara i max 1 dygn när man inte är i båten.
Träbåtar som länspumpas på våren är undantagna.
22. Båt med mått och vikt överstigande något av nedanstående värde: Längd: 12 meter,
Bredd: 3,8 meter, Vikt: 8 ton kan ej beredas plats i hamnen
23. Giltigt försäkringsbevis/försäkringsbrev för båt i SBS hamn skall på anmodan kunna
visas upp för hamnkapten eller annan styrelsemedlem.
24. Båtklubbens medlemmar ska nautisk kompetens, lägst förarbevis. (Eftersom detta är
ett nytt krav ges dispens till 2023)

3. Ordningsföreskrifter klubbhuset
1. Medlemmarna skall gemensamt svara för den allmänna ordningen i klubbhuset
genom att medverka till att:
a. ta hänsyn till varandra
b. städa och snygga till efter vistelse i klubbhuset
c. klubbhuset och dess omgivning råder vanligtvis alkoholförbud. Undantag från
detta är i samband med att klubbhuset är uthyrt/abonnerat.
d. Rökning sker vid anvisad plats.
2. Regler för lån av SBS klubbhus:
a.

Klubbhuset bokas alltid genom Klubbhusvärden och kan endast bokas av
SBS-medlem. Ring eller mejla Klubbhusvärden på klubbhus@satrabat.se –
för att se om klubbhuset är ledigt aktuell dag. Avgiften är 1000: -/dygn och
betalas 14 dagar före lånedagen.

b.

Betalning görs till: Sätra Båtsällskap, BG: 5730-5666 Ange:
Klubbhuslån/Datum/Namn

c.

Vid sjösättning/torrsättning och dagar för arbetsplikt lånas klubbhuset ej
ut. Se kalender på SBS:s hemsida – www.satrabat.se.

d.

Lokalen är disponibel från kl. 12.00 uthyrningsdagen till kl. 12.00 följande
dag. Lokalen ska vara städad och iordningställd vad gäller bords och
stolars ursprungliga placering. Se skiss Så ska borden stå när ni städat,
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som finns uppsatt i lokalen. Städutrustning och sopsäckar finns i
städskrubben på övre entréplan. • Kontrollera också att balkong och
övriga utrymmen utomhus är städade. • Sopor och annat avfall medtages
av den medlem som är ansvarig för lånet. • Vid utebliven städning
debiteras 1000: e.

Befintliga bord/stolar ger sittplats för 64 personer. Använder man sig av
de fyra extra borden, samt stolarna i hallen vid övre entrén finns sittplats
för sammanlagt 80 personer. Maximalt 100 personer får vistas i lokalen.

f.

Medlem som lånat klubbhuset ansvarar för ordningen vid lånetillfället.
Eventuella skador på lokal/inventarier skall omedelbart efter lånetillfället
anmälas till Klubbhusvärden. All åverkan debiteras den medlem som är
ansvarig för lånet.

g.

Porslin/glas/bestick ingår ej. Värmeljus får ej placeras utan underlag på
borden. Detsamma gäller marschaller på balkong och balkongräcken.

h.

Ovanför spisen i köket finne en timer med 2-timmars intervall. Nedanför
gardinkappan på gavelväggen mot sjön finns en strömbrytare för ytteroch innerbelysning, samt strömbrytare för timerstyrd ventilation.

i.

Medlem som lånat klubbhuset ansvarar för att belysning är släckt samt att
alla dörrar och fönster är låsta när lokalen lämnas.
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