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      2020-02-17 

Viktig information till blivande medlemmar i Tullinge Båtsällskap 

Båtklubbens stadgar reglerar medlemskap och föreningens verksamhet. På vår hemsida finns information om 
våra stadgar, regler, vår prislista, mm. 

Som ideell båtklubb vill vi hålla våra kostnader nere och utför därför det mesta av det med klubbens verksamhet 
förbundna arbetet själva.  

På grund av säkerhets- och ansvarsfrågor har vi riktlinjer och anvisningar som gäller bl.a. slipområdet, skjulen 
och vinterförvaring av båtarna, se bl.a. hamn- och skjulregler på hemsidan. Vi är många som jobbar, använder 
och vistas på klubben. Det är därför viktigt att vi följer riktlinjerna och anvisningarna. 

På varje höstmöte beslutar vi vilka avgifter som skall gälla för kommande år. Avgifterna skall täcka de utgifter 
som vi har i klubben för att verksamheten skall fungera. I TBS stadgar står det: 

2.6. Medlem, som inte betalt fastställda avgifter inom föreskriven tid, anses ha begärt utträde ur sällskapet. 
Styrelsen kan på skriftlig begäran från medlem i speciella fall medge uppskov med betalningen. 

Klubbens avgifter skall vara betalda senast den sista februari om inte annat föreskrivits. 
Om avisering inte kommit medlem tillhanda så är det medlemmens ansvar att eftersöka aviseringen. 
Betalning som inte inkommit i tid kommer automatiskt att beläggas med en förseningsavgift, se klubbens 
prislista. 
 
Om du av någon anledning inte kan betala kontakta då ordföranden och redogör för skälen. 

Nyckel till klubbens område kvitteras ut av medlem mot en depositionsavgift, se TBS prislista. Nyckeln går även 
till klubbstugan. Utkvitterad nyckel innebär att du har ansvar för att inte släppa in obehöriga på klubbområdet. 
Tänk på att grinden ska låsas och inte stå öppen! Du ansvarar även för att nyckeln inte kopieras eller kommer i 
orätta händer. 

Vaktpass för antingen våren eller hösten skall bokas senast sista februari. Därefter stängs möjligheten för att 
boka. 
Att inte boka vaktpass i tid innebär att en förseningsavgift automatiskt påförs medlemmen, se klubbens prislista. 
Om bokning inte skett bokar vaktchefen in ett vaktpass.  
 
Om vaktpass inte genomförs utgår en straffavgift, se TBS prislista. 

En uppmaning om att betala årsavgifterna samt att boka vaktpass kommer att gå ut i god tid före sista datum. 
Om mejl inte kommit fram så måste medlem själv efterforska varför så inte skett. 

Den sista februari gäller som sista datum för ovan nämnda så att det skall vara lätt att komma ihåg. 

Om fullständig betalning inte inkommit före sista mars så tolkar klubben det som att medlemmen har avslutat 
sitt medlemskap i enlighet med klubbens stadgar. Bryggplats och/eller skjulplats kommer att avbokas och 
överlåtas till person i TBS kö för blivande medlemskap. 

Vidare: 

 Medlem kallas till arbetspass om fyra timmar normalt vart annat år. 

 Medlem kallas till allmän städdag om tre timmar normalt den första onsdagen i juni. 
Vid förhinder anmäl det till arbetschefen@tullingebatsallskap.se 
Vid oanmäld utebliven närvaro utgår en avgift enligt klubbens prislista (se hemsidan). 

 De 3 nyaste medlemmarna är stugvärdar och ansvarar för städning och ordning i klubbstugan. 
(Dessa 3 medlemmar slipper arbetspass men deltar dock på städdagen.) 

 Medlem skall ha kännedom om de stadgar som styr klubbens verksamhet (se hemsidan). 

 Medlem skall ha kännedom om de Hamn och skjulregler med bilagor som styr den vardagliga 
verksamheten inom hamnområdet (se hemsidan). 
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 Klubben har registrerat medlems persondata i ett dataregister som Svenska Båtunionen (SBU) 
ansvarar för. Båtklubben har en medlemsförteckning samt en brygg- och skjulöversikt anslagen i 
klubbstugan. Inga persondata anslås i övrigt eller lämnas ut till annan part. Se klubben policy 
beträffande EU-direktivet GDPR (General Data Protection Regulation som färdigställs under 2018)  

 Du är ansvarig för att själv uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret i BAS. 

 Medlem som undertecknat det här dokumentet är införstådd med och har accepterat innebörden 
av reglerna. 

Informationsvägar till medlemmar 

För att du som medlem ska vara informerad om vad som händer i klubben sprids informationen enligt följande: 

 Höstmöte, årsmöte och den gemensamma städdagen på våren. 

 Vår hemsida, www.tullingebatsallskap.se. 

I klubbstugan kan du fika och värma dig. Spis, mikrovågsugn, vattenkokare, kaffekokare och kylskåp finns i 
stugan. 

Det finns en enklare verkstad/snickarbod i byggnaden bredvid slipen. Här kan man göra enklare arbeten.  

El finns tillgänglig på hamnplanen och vid bryggorna. Den egna båten nås med egen förlängningssladd. Klubbens 
el är inte avsedd för laddning av el- och hybridbilar. 

Miljö 

På klubben är vi aktsamma om miljön. Undvik att spillolja, glykol, lösningsmedel mm hamnar på marken. Station 
för batterier, spillolja, färgburkar, glykol, mm finns på klubbens miljöstation. 

I vintersäsong ska gasflaskor förvaras i en container som är uppställd på området. Medlemmarnas båtar, som 
inte har sommarhamn i saltsjön skall vara skrovrena. 

Informationsträff för nya medlemmar hålls vid lämpliga tillfällen. 

 

Styrelsen 2020-02-17 Jan Kossmann /Martin Andersson 

Tullinge Båtsällskap hälsar dig välkommen till klubben för att ta del av 
det som vi erbjuder. 
 

 

Medlemsnummer Medlemmens underskrift Medlemmens namn i klartext 
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