Lidingö 2015

Info till nya medlemmar i SBK
Nyckel
•
•

Hämtas hos kassör
Grind, stora och lilla bryggan, klubbhus, verkstad, truckgarage och kanothus

Vinterförvaring
•

•

•

Torrsättning och sjösättning
o Slipmännen styr arbetet till 100 % ingen annan ger order
o Efterföljande sittning i klubbhuset (knytkalas, slipförmän bjuds)
o Torr- och sjösättningslistor läggs i klubbhuset (6 sjösättningar och 4 torrsättningar)
Pallning
o Bockar/pallning skall vara av bra kvalitet (Slipmännen kan vägra arbeta med båt
som har dåliga bockar/pallning)
o Segelbåtars kölpallningar skall vara minst 300 mm höga och max 600 mm breda
o Motorbåtars bockar skall vara minst 550 mm höga
Båten skall vara försäkrad, försäkringsbolag meddelas till kassör

Bryggplats
•
•

•

Bryggplats tilldelas varje år av hamnkaptenen (om man gjort sina förpliktelser mot
klubben).
Förtöjning
Förtöjningen skall vara av bra kvalité och måste vara av gummi längst ut på
bommarna. Enligt rekommendation från Pontona skall båten förtöjas så att den med
sträckta linor (fjädrarna i vila) ligger cirka 40 cm från bryggan och 15 cm mellan bom
och båt, vid oroliga lägen 25 cm.

Båten skall vara försäkrad, försäkringsbolag meddelas till kassör
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Arbetspass
•
•

Medlem med båt (på stora eller lilla bryggan eller på trailer) är skyldig att delta på två
arbetspass per år. Det är dock inte alltid man kallas till två arbetspass.
Fyra arbetspass finns, Vårarbetspass (bommar i), Röjarskiva (allmän kallelse),
Höstplock och Höstarbetspass (bommar upp)

Klubbhus
•
•
•

Samtliga medlemmar har tillgång till klubbhuset
Håll ordning i klubbhuset
Klubbhuset kan hyras för privata fester

Sopor
•
•
•

Sophämtning sker tisdagar och torsdagar, om fullt ta med sopor hem
Grovsopor tömmes två gånger per år; vår (röjarskivan) och höst (höst plock)
Olja, färgspill & annat otrevligt ”slängs” i Miljöstationen (vid grinden, nyckel i
klubbhuset)

Vaktgång
•
•

Vaktlista finns i klubbhuset
Regler kring vaktgång genomgås

Skåp
•

Skåp kan hyras, kassören håller i detta

Förvaring inom klubbområdet
•

Allt material som medlem förvarar inom klubbområdet (pallning, bockar, täckställning
och trailers) skall vara märkt med namn.

Styrelse och funktionärer
•
•

Styrelsen presenteras
Lista med funktionärer

Medlemsavtal
•

Medlemsavtalet gås igenom och skrivs under.

Tänk på att SBK är en klubb inte en marina,
vi hjälper alla till så gott vi kan,
det vi inte gör själva blir inte gjort.
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