HELENEBORGS BÅTKLUBB
Klubbhuset Långholmen
117 33 Stockholm

Vaktordning
Syftet med vakttjänst inom Heleneborgs Båtklubb är att genom synlig närvaro på hamn och
uppläggningsområdet under hela året, söka hindra skadegörelse och stöld.

Villkor
Varje vaktpliktig medlem skall genomföra ett vaktpass per säsong, fördelat på ett sommarpass och ett
vinterpass, förutsatt att man har sin båt i klubben under respektive period. Sommar- respektive vinterperiod
definieras av vaktlistorna årligen.
Som vaktpliktig medlem räknas myndig båtägande medlem i klubben. Styrelsemedlemmar och stödmedlemmar
i klubben har ej vaktplikt. Vidare kan styrelsen befria enskilda medlemmar från vaktplikt, t.ex. på grund av
funktionshinder och/eller aktningsvärd ålder.
Varje vaktpass börjar kl 22 och avslutas kl 06, både vinter och sommar. Helst bör två personer vara
närvarande vid varje vaktpass: nattens vaktpliktiga medlem och en hjälpperson. Hjälppersonen behöver inte
vara medlem i klubben. När två klubbmedlemmar är närvarande kan bara en av dem kvittera ett genomfört pass.
Om den andra medlemmen också är vaktpliktig måste även denne teckna sig för och genomföra ett pass.

Frånvaro
Vaktpliktig medlem som ej fullgör sin vaktplikt – själv eller genom ersättare – skall teckna sig för ett nytt
vaktpass, ett extra pass samt erlägga fastlagd avgift för varje missat vaktpass 1. Upprepade förseelser leder till
omprövning av vinter- och kajplats i klubben. Om frånvaron beror på sjukdom eller annan prekär anledning
OCH vaktadministratören har blivit informerad före det berörda vaktpasset, skall medlemmen endast teckna sig
för ett (1) nytt pass, vilket kompenserar det missade vaktpasset.

Överlåtelse
Överlåtelse av vaktpass får endast ske till myndig medlem i klubben. Eventuella ersättningar för sådan
överlåtelse är helt och hållet de berördas ensak.

Tecknande
Medlemmarna skall i god tid, via mailutskick, innan informeras om vilka datum vaktlistan finns utlagd för
tecknande av vaktpass. Komplett vaktlista skall finnas tillgänglig i klubbhuset i god tid före säsongernas första
vaktpass.
Varje vaktpliktig medlem skall före första vaktpass i respektive period, teckna sig för ett vaktpass i vaktlistan.
Tecknat vaktpass utgör villkor för (och kontrolleras vid) sjösättning och upptagning.

Kvittering
Varje vaktpass skall kvitteras genom en detaljerad vaktrapport.
1

T.ex. två missade vaktpass ska kompenseras med totalt fyra vaktpass: två vanliga + två extra pass.

