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Villkor för båtplatsinnehavare gäller fom 2021 (kan komma att revideras efter årsmötet 2021-03-09) 

 
Du har anmält intresse för en båtplats i klubbens hamn. För att erhålla båtplats, eller stå 

på kö till båtplats, fordras att Du är medlem i klubben. Till medlem räknas Du fom när Du 

anmält intresse för inträde till kassören och senare betalt avgifterna. 

 

Nedanstående villkor gäller för båtplatsinnehavare. Dessa villkor accepteras i och med att 

medlemsavgift och båtplatsavgift inbetalats till klubben. 

 

- att under en vecka, juni – augusti vartannat år, tjänstgöra som hamnvärd i vår 

gästhamn, tillsammans med annan båtplatsinnehavare. 

Listan över hamnvärdar fastställes vid vårmötet. 

 

- att hålla båten säkert förtöjd och under regelbunden tillsyn. 

 

- att båten skall vara försäkrad. Kontakt gärna någon i styrelsen om det. 

 

- att medverka till en god ordning i hamnen. 

 

- att vara medveten om att styrelsen, om så erfordras, har rätt att disponera om 

båtplatserna i hamnen. 

 

- att medlemsavgift och båtplatsavgift skall vara betald innan båtplatsen tas i bruk 

dock senast förfallodagen på fakturan. Faktura med avgifter sänds ut runt vecka 12 

varje år. 

 

- att ställa upp i det gemensamma arbetet med skötseln och underhåll av hamnen 

och klubbhuset. Att ha en båtplats hos Fårösunds Båtklubb innebär inte att man 

köper en tjänst. Man är med i en förening som har en hamn för sina medlemmars 

båtar. Alla båtplatsinnehavare förväntas därför delta i skötseln av hamnen. Arbetet 

bedrives vid fasta arbetsdagar som framgår av kalendariet som hittas på vår 

internetsida. Samt vid andra speciella tillfällen som meddelas genom anslag på 

sopboden, på klubbens internetsida och genom mejl och sms. 

 

- att båten ligger i hamnen på innehavarens egen risk. 

 

Frågor som rör båtplatsen kan ställas till ordförande eller kassören! 

 

 

På uppdrag av styrelsen 

 

Valter Möllerström 

Kassör 
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