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Nya rutiner för avgiftsinbetalning och vaktbokning
På varje höstmöte så 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 klubbens 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.
Tyvärr har betalningsmoralen sjunkit på senare tid. Klubbens funktionärer får lägga ner onödig tid på att
jaga in pengar. Det här har vi informerat om tidigare vid olika tillfällen. Trots att påminnelser skickas ut
så kommer avgifter inte in.
Den mjuka linje som vi har försökt att hålla måste vi därför avvika ifrån.
På höstmötet 2015 så föreslog styrelsen en ändrad hållning till försenade inbetalningar och uteblivna
vaktbokningar.
Höstmötet beslutade att förslaget skulle genomföras.
Följande kommer att gälla från och med 2016 och framöver:
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.
Förseningsavgiften är för närvarande 500 kr.
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 personer i vår kö för blivande
medlemskap.
Om man av någon anledning inte kan betala kontakta då ordföranden och redogör för skälen.
Vaktpass för antingen våren eller hösten skall bokas senast sista februari därefter stängs möjligheten
för att boka.
Att inte boka vaktpass i tid jämställs med utebliven vakt och en bötesavgift utgår.
Bötesavgiften är 2 000 kronor.
Om betalning av vaktböter 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 personer i vår kö för blivande
medlemskap.
En uppmaning om att betala årsavgifterna samt att boka vaktpass kommer att gå ut i god tid före sista
datum.
En påminnelse kommer också att gå ut strax före sista datum.
Om mejl inte kommit fram så måste medlem själv efterforska varför så inte skett.
Den sista februari kommer framgent att gälla som sista datum för ovan nämnda så att det skall vara lätt
att komma ihåg.
Moderna telefoner kan enkelt programmeras med återkommande påminnelser.
Använd den funktionen!
Svara på det här mejlet/brevet genom att tala om att du tagit del av det och förstått innehållet.
Gör det före decembers utgång (2015). Har man varit bortrest så gör man det senast 15 januari 2016.
För Styrelsen,
Leif Svärd
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