Långholmens Båtklubb
Stadgebilaga
Allmänna regler

Allmänt
1. Vi har förmånen att förvalta ett av innerstadens mest vackra och trivsamma klubbområde
och denna tillgång skall vi vara rädda om.
2. På klubbområdet skall råda god ordning.
3. Medlemmarna skall visa varandra hänsyn och vara försiktiga när de manövrerar och
förtöjer sina båtar så de inte orsakar någon skada.
4. Vi skall hjälpas åt. Klubben skall vara en angenäm mötesplats som man ofta går ner till för
att se till sin båt och umgås med andra medlemmar.
5. Att välkomna, hjälpa och visa nya medlemmar till rätta är en självklarhet i LBK.
6. Vid eventuell oenighet åligger det samtliga inblandade att visa god vilja och göra sitt bästa
för att undvika onödiga tvister och osämja.
7. Ansvaret för ordningen på LBKs klubbområde åvilar ytterst styrelsen. Hamnkaptenen och
slipmästaren hjälper gärna alla medlemmar med råd och upplysningar.
8. Det åligger alla som besöker klubben att bidra till den allmänna trevnaden och att inte
skräpa ner. Vid nyttjande av klubbens område och fastigheter skall allt lämnas i ordnat
skick. Det är en självklarhet att diska, rengöra ugn/grill, plocka upp skräp och hålla snyggt
inom området.
9. Grindarna och dörren till klubbområdet skall alltid hållas låsta, även när man endast
tillfälligt vistas i klubbhuset alternativt ”bryggseglar”.
10. Parkering på klubbområdet skall sommartid företrädesvis ske med bilens front/bakände
mot staketen. Parkering mot bryggorna skall i största möjliga mån undvikas.
Långtidsparkering är endast tillåten för medlem på båtfärd.
11. Det är inte tillåtet att tvätta bilen på klubbområdet.
12. Det kommer an på varje medlem att tillse att obehöriga personer inte uppehåller sig på
klubbområdet samt att obehörig parkering inte sker där.
13. Medlem skall omgående rapportera till styrelsen om upptäckta missförhållanden eller
avvikande händelser som kan medföra skada för klubben.
14. Efter årsmötet stängs kylskåpet av och allt innehåll kastas.
15. Vattnet stängs av någon vecka efter upptagning.
16. Soptunnan får endast användas till hushållssopor. Då ingen sophämtning sker vintertid är
det förbjudet att använda soptunnan under denna period.
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Medlems rättigheter
1. Medlem, familjemedlem och provmedlem äger rätt att utkvittera ut högst en ordinarie
klubbnyckel var. För varje ordinarie nyckel erläggs en avgift, som fastställs av årsmötet.
Klubbnyckel får ej överlåtas eller lånas ut till annan person.
Medlem som utträder ur klubben är skyldig att återlämna sin klubbnyckel till kassören.
2. Klubbhuset, utrymmena i förrådslängan och toaletten, är tillgängliga för medlemmarna.
Medlem kommer in med klubbnyckel.
3. Användning av klubbområdet för större sällskap måste bokas och kan vara avgiftsbelagd.
Definition av större sällskap och avgift bestäms av årsmötet. Bokning medför inte
ensamrätt till klubbområdet. Tänk på andra medlemmar och visa hänsyn.
4. Endast medlem/medlems gäst äger rätt att parkera sin bil på klubbområdet.
Medlems skyldigheter
1. Minst en medlem per hushåll skall närvara på arbetskvällen efter sjösättning samt utföra av
styrelsen beordrad arbetsplikt. Utebliven närvaro regleras enligt beslut på årsmötet.
Hedersmedlem utan båtplats är befriad från arbetsplikt.
2. Medlem som inte uppfyllt arbetsplikten måste kompensera detta med en eller flera av
styrelsen ålagda uppgifter motsvarande antalet missade tillfällen. Om dessa uppgifter ej
utföres kan medlemmen antingen debiteras en straffavgift eller gå miste om erlagd
depositionsavgift.
Avgift och tillvägagångssätt beslutas av årsmötet.
3. Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är
ersättningsskyldig.
4. Medlem skall snarast möjligt meddela klubben ändring av bostadsadress, telefon och
e-postadress.
5. Medlem som ej innehar båtplats äger inte rätt att använda klubbens båtplatser,
uppläggningsplatser eller slip utan styrelsens godkännande.
6. Klubbhuset eller förrådslängan får inte användas som privat förråd.
7. Alla medlemmar är skyldiga att följa Stockholms Stads miljöföreskrifter och av klubben
upprättad miljöpolicy.
Antagning av nya medlemmar
1. Antalet enskilda ordinarie medlemmar utan båtplats är begränsat och skall i största möjliga
mån inte överstiga antalet båtplatser minus ett.
2. Nya provmedlemmar intervjuas endast en gång per år, företrädesvis vid första
styrelsemötet efter ordinarie årsstämma.
3. Ny medlem måste ingå skriftligt avtal med LBK där medlemmen förbinder sig att följa
klubbens stadgar och tillhörande stadgebilagor samt godkänner att personlig information
handhas av LBK enligt gällande integritetspolicy. Förändring av avtalet måste godkännas
av årsmötet.
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