Medlems samt andelsägarvillkor för Gustafs båtklubb
Gustafs båtklubb är en Ideell ekonomisk förening som har 42 andelsägare, vilka alla garanteras en båtplats. Utöver
andelsägarna har klubben ytterligare medlemmar som antingen hyr en plats av en andelsägare som tillfälligt inte nyttjar
sin rätt, eller för att man vill ha tillgång till hamnen för båtiläggning/upptagning, fiske etc.
Nedanstående villkor/regler beskriver hur saker måste göras för att ideellt arbetande funktionärer i klubben ska få en
dräglig tillvaro och slippa lägga alltför många timmar av sin fritid på onödigt krångel.

Medlemmar:
1.

Medlemskap i Gustafs Båtklubb erhålls efter inbetald medlemsavgift till klubben och gäller för perioden 1
januari till 31 december.

2.

Sista inbetalningsdag för medlemskap är den 1 december (för kommande år). Om man blir medlem mitt under
säsong är avgiften den samma oavsett när under säsongen man betalar in avgiften.

3.

Vid utebliven betalning påförs en påminnelseavgift.

4.

Alla medlemmar är skyldiga att ta del av klubbens ordningsregler som finns på hemsidan under fliken
”klubbinfo”.

5.

Medlemmar är skyldiga att meddela styrelsen förändringar vad gäller kontaktuppgifter. Kan med fördel göras via
hemsidan.

6.

Medlemmar kan mot gällande depositionsavgift erhålla en U-nyckel av kassör, som ger tillträde till allt utom
bryggorna. Nyckeln får bara nyttjas av medlem och inte överlåtas eller lånas ut till annan person. Om man
tappar bort en nyckel får man betala 1000: - vilket är klubbens kostnad för en ny.

7.

Alla medlemmar erhåller gratis tidningen Båtliv.

8.

Sista dag för uppsägning av medlemskap för kommande år är den 1 december. Om medlem innehar nyckel ska
den återlämnas till klubben i direkt anslutning till urträdet annars påförs en avgift på 1000: -.

Andelsägare:
För andelsägare gäller utöver ovanstående följande:
1.

Alla avgifter kopplade till båtplatsen man använder själv eller hyr ut, betalas av andelsägaren.

2.

Arbetsplikt som beslutas av årsmötet, f.n. 8 timmar, gäller varje andelsägare och regleras årligen senast den 31
oktober.

3.

Det är varje andelsägares skyldighet att rapportera arbetad tid till ordföranden eller kassör.

4.

Andelsägaren är skyldig att meddela hamnfogde (eller ordförande) när förändringar av båtplats sker, vid tex
uthyrning.

5.

Andelsägaren får endast hyra ut till person som är medlem i klubben. Se nedan punkt.

6.

Det är önskvärt att andelsägare använder kontaktformuläret på hemsidan under fliken ”Medlem/båtplats” om
man vill hyra ut eller sälja sin plats. På så sätt kan medlemmar som står i kö få plats snabbare.

7.

Endast andelsägare kan mot deposition ta ut H-nycklar hos kassör, som ger tillträde till allt i klubben.

8.

Om en andelsägare hyr ut sin plats, lämnas dennes nyckel till hyresgästen. Andelsägaren är fortfarande ansvarig
för sin nyckel även vid utlåning.

9.

Om en andelsägare upptäcker ett problem eller fel i anläggningen är man skyldig att direkt åtgärda detta. Om
man saknar kunskap eller resurser så meddelar man hamnfogden (eller ordförande) som får ta beslut om vidare
åtgärder. Tänk på att vi inte har anställd personal i hamnen utan att vi alla måste hjälpas åt för att allt ska fungera
och gå runt.

