Stockholm 2016-04-03

Båtplatstilldelning i Soluddens Båtklubb
I klubbens stadgar (http://soluddensbk.se/?page_id=2) under paragraferna 6 till och med 8 finns reglerat
vilka båtar som tillåts vid klubbens bryggor och hur tilldelning av båtplatser går till.
Förenklat innebär innehållet i dessa paragrafer att:










båtar med en största längd av 8 m och en största bredd av 2,8 m tillåts,
som medlem i klubben har man rätt till en båtplats som passar det anmälda båtinnehavet,
som medlem är man inte garanterad en viss given plats,
båtplatser anvisas av hamnkaptenen med hänsyn tagen till samtliga båtar i klubben,
speciella önskemål respekteras om så är möjligt,
ändrat båtinnehav kan medföra att tilldelad båtplats inte får användas för den nya båten,
medlem i god tid måste meddela hamnkapten om ändrat båtinnehav (t.ex. såld eller ny båt),
vid uthyrning eller utlåning krävs hamnkaptenens tillstånd och att
medlem som hyr ut ansvarar för att
o den som hyr platsen känner till och förstår föreningens stadgar samt att
o den som hyr platsen skriftligen meddelar hamnkaptenen att efterleva stadgarna.

Vad gäller den årliga tilldelningen av båtplatser har hamnkaptenen valt att tillämpa nedanstående process.





Senast sista februari måste medlemmar som kommer ha förändrat båtinnehav och/eller förändrade
båtplatsbehov inför den kommande säsongen skriftligen höra av sig till hamnkapten
Vid behov av förändringar utarbetas och beslutas en ny fördelning under mars enligt följande:
 Hamnkapten tar fram utkast till fördelning och identifierar berörda medlemmar
 Hamnkapten kontaktar berörda medlemmar
 Styrelsen beslutar om ny fördelning
 Hamnkapten meddelar berörda innehavare om beslut och publicerar uppdaterad fördelning
på klubbens hemsida
För anmälan om förändrat båtinnehav och/eller förändrade båtplatsbehov under perioden 1 mars
fram till och med båtsäsongens slut så försöker hamnkaptenen tillgodose önskemålen så långt som
möjligt, men det finns inte någon garanti för att önskemålen kan tillgodoses

Utdrag ur klubbens stadgar (senast reviderade 2015-04-26)
6. Vid klubbens bryggor finns båtplatser av olika bredd avsedda för båtar med en största längd av 8 m och en största
bredd av 2,8 m. En eventuell dispens gäller endast viss båt och skall beslutas vid ett styrelsemöte. Lämnade dispenser
skall vara skriftliga och skall redovisas och protokollföras vid årsmöte.
7. Båtplats anvisas för vart år av hamnkaptenen. Anvisningen sker med hänsyn till, båttyp och båtens dimensioner.
Speciella önskemål från båtägaren respekteras om så är möjligt. För året tilldelad båtplats gäller för anmäld båt. Ändrat
båtinnehav kan efter hamnkaptenens bedömande medföra att tilldelad båtplats inte får användas för den nya båten.
Medlem är skyldig att i god tid skriftligt underrätta hamnkaptenen om ändrat båtinnehav eller ändrad disposition av
båtplatsen.
8. Byte, utlåning eller uthyrning av båtplats kräver hamnkaptenens tillstånd. Utlåning eller uthyrning av båtplats skall i
första hand ske till person som enligt § 3 kan inneha båtplats inom klubben. Medlem svarar för att den som lånar eller
hyr dennes båtplats underrättas om innehållet i dessa stadgar och om övriga föreskrifter/anvisningar inom klubben
samt svarar för att denne skriftligt till hamnkaptenen förbinder sig att efterleva dessa regler.

