
BESTÄMMELSER FÖR HELENEBORGS BÅTKLUBB
Fastställda av årsmötet 1997. Reviderade vid årsmötet 2008 och 2010 och vid
höstmedlemsmötet 2013 och 2022.

MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

1.  Medlem äger rätt att, efter gjord anmälan till vederbörande funktionär, använda sig av
klubbens slip och materiel efter fastställda villkor.

2.  I klubben registrerad båt äger rätt att deltaga i klubbens tävlingar.

3.  Medlem äger rätt att jämte medföljande gäster deltaga i klubbens utfärder och nyttja klubbens
sommarplatser.

4.  Medlem som ej innehar båt äger inte rätt att använda klubbens båtplatser, uppläggningsplatser,
slipar eller annan materiel.

5.  Belopp motsvarande 40 % respektive 20 % av båtavgiften återbetalas om medlem säljer sin båt
före den 1 juni respektive 1 augusti och anmäler detta till klubben samt återlämnar kajplats och
nyckel/nycklar. Beloppets storlek fastställs av årsmötet. Medlem som vill behålla sin rätt till
kajplats, för eventuell ny båt, återfår ingen avgift.

6.  Medlem är skyldig att till styrelsen anmäla stöld och/eller skadegörelse som åsamkas denne
eller dennes båt.

7.  Medlem kan av styrelsen beordras arbetsplikt. Den som inte fullgör arbetsplikt och inte kan
ange godtagbart skäl härför, erlägger fastställd avgift.

8.  Medlem, familjemedlem och/eller juniormedlem, innehavandes nautisk kompetens, lägst
förarbevis, äger rätt att utkvittera högst en ordinarie klubbnyckel var. Huvudnycklar,
specialnycklar etc. kan behövas i tillämpliga fall. Styrelsen bestämmer vem som äger rätt att
kvittera ut vilken nyckel. För varje ordinarie och för vissa specialnycklar erläggs
depositionsavgift, som fastställes av årsmötet. Bryggnyckel får ej överlåtas eller lånas ut till
annan person.

9. Klubbhuset på Långholmen, entrehallen med telefon och toaletter, är tillgängligt för
medlemmarna. Medlem kommer in i klubbhuset med sin bryggnyckel.

10. Klubbholmen Idskär är tillgänglig för medlemmar med båt. Båt med betald båtplats i HBK
och med hissad standert betalar ej bryggavgift på Idskär.  Medlem med utkvitterad bryggnyckel
kommer in i klubbhuset. Övriga medlemmar är välkomna när klubbhuset är öppet.

11. Medlem äger inte rätt att parkera sin bil innanför staketet i anslutning till klubbhuset eller
innanför inhängnaden i anslutning till materialboden. Parkering är tillåten endast i området
innanför bommen vid Västerbrons västra fäste på Långholmen och gäller endast vid skötsel eller
bruk av båt. Tillstånd krävs och kan kvitteras ut mot fastställd avgift. Vid missbruk drages
tillståndet in efter prövning av styrelsen.

12. Om medlem underlåter att efterfölja klubbens regler, stadgar och bestämmelser i övrigt,
agerar stick i stäv med klubbens intressen eller åstadkommer onödigt extra arbete på annat sätt för
klubbens funktionärer kan klubbens styrelse besluta om extra avgift för densamme i paritet med
underlåtenheten i fråga och/eller det besvär denna har åsamkat klubben eller dess funktionärer. I
svårare fall kan styrelsen besluta om att återkalla båtplatsen.



EMBLEM OCH FÖRTJÄNSTTECKEN

1.    Klubbens standert är vit med röda kanter på långsidorna och HBK på standertens
mitt, inramat av tvenne pilkvistar i blått.

1:1  Standerten finns i två storlekar. Den lilla är 20 x 35 cm och den stora är
25 x 45 cm.

1:2  Standerten föres på klubbens eskader tillhörande båt då klubbmedlem svarar för båt
och besättning.

2.    Klubbens mössmärke består av en svart kokard med svart träns och med klubbens
initialer HBK inramade av tvenne pilkvistar broderade i guld.

2:1  Märket får endast bäras av klubbmedlem.

3.    Klubbens förtjänstplakett, instiftad år 1939 med anledning av klubbens
20-årsjubileum, tilldelas medlem som genom mångårigt arbete inom klubben har gjort
denna stora tjänster och främjat dess syften och kan anses vara värd klubbens synnerliga
tacksamhet och erkänsla.

3:1  På plakettens framsida skall mottagarens namn ingraveras och på baksidan plakettens
ordningsnummer.

3:2  Förslag på kandidat till erhållande av plaketten kan väckas av styrelsen,
plakettnämnden eller klubbens övriga medlemmar, under förutsättning att minst fem av
dem i en gemensamt undertecknad skrivelse till plakettnämnden motiverar sitt förslag.

3:3  Sedan förslag till plakettens utdelande väckts, beslutar styrelsen och plakettnämnden
gemensamt i frågan.

3:4  Med plaketten följer klubbens nål med krans av guld.

3:5  Tillerkänd plakett utdelas vid årsmöte, regatta eller på av klubben anordnad fest.

4.    Klubbens hedersnål, instiftad år 1957, tilldelas medlem som valts till hedersmedlem.

4:1  Hedersnålen är i guld med grön emalj med ingraverat ordningsnummer på baksidan.

4:2  Hedersnål utdelas vid årsmöte, regatta eller på av klubben anordnad fest.


