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Vaktregler
för Gimonäs Båtklubb

Medlemsmötet den 2018-02-21 beslutade att vaktnätter utförs under perioden
15 maj -15 oktober, och att varje medlem som innehar kontrakt ansvarar för en
vaktnatt per säsong.
•

Båtklubben rekommenderar av säkerhetsskäl att minst två personer vaktar.

•

Medlemmar över 67 år är befriade från vakt men är välkomna att gå vakt ändå.
Om det saknas vakter kan undantag för åldersregeln behöva göras. Listan fylls då
på efter medlemmars ålder, med yngst först. Övrig vaktbefrielse beviljas endast i
undantagsfall.

•

Vaktlista finns i klubbhuset från 1 mars –10maj. Man noterar sig för den vaktnatt
man vill gå. Vaktlistan anslås i klubbstugan och på hemsidan.

•

Den som ej antecknat sig senast den 10 maj tilldelas en vaktnatt av styrelsen. Var
och en ansvarar för att kontrollera vilket datum man har tilldelats.

•

Vid förhinder ansvarar ordinarie vakt för att ordna ersättare (ska vara medlem i
klubben). En tydlig notering om ersättares namn och telefonnummer görs i
vaktloggen, om möjligt i god tid innan aktuellt datum.

•

Utebliven vaktnatt/icke godkänd vaktnatt debiteras med 1500kr.
Kontraktsinnehavare som uteblir två gånger i följd eller systematiskt uteblir från
vaktnatt kan uteslutas från båtklubben.

Vaktnatt
• Vaktnatten påbörjas kl 20.00 och avslutas kl 06.00 påföljande morgon.
• Vaktjackor/reflexvästar ska användas (finns i klubbstugan).
• Den som ansvarar för vaktnatten ska vara nykter och bör vara myndig.

Vaktregler GBK vers 1.6 2018-03-18 (sid 2 av 2)

Minst 1 gång/timme
•

För att vaktnatten ska kunna godkännas används passertaggen löpande i de två
gånggrindarna. Efter avslutad vaktsäsong kontrolleras detta via passersystemets
logg. Om två medlemmar går tillsammans används ordinarie nattvakts
passertagg.

•
•
•
•

Gå en runda på hela båtuppläggningsområdet samt på alla bryggor.
Kontrollera förtöjningar och eventuella elkablar. Åtgärda vid behov.
Kontrollera att vägbommen är nerfälld.
Kontrollera lampor/strålkastare.

•

Behöver något åtgärdas – notera på åtgärdslista (kollegieblock) som finns vid
vaktbordet. Lägg i vaktstugans brevlåda, om sådan finns.

•

Notera alla händelser och eventuella åtgärder i vaktloggen (ange t ex bryggplats).
Övrigt

•
•

Kontakt bör tas med främmande besökare. Om du är osäker, fråga efter klubbens
passertagg.
Främmande fordon – om möjligt, anteckna registreringsnummer. Noteras i
loggboken.

•

Cykling, bad och lek på eller runt bryggorna är förbjudet. Det är också dykförbud
vid bryggorna. Båtklubben kan ställas till ansvar vid en eventuell olycka.

•

Ring nästa natts vakt. Telefonnummer finns på vaktlistan. Anteckna i vaktloggen
när du har ringt.
Innan vaktnatten avslutas

•

Klubbstuga, toalett och dusch städas. Sopa och torka golven samt töm
papperskorgarna.

•

Sopkärl ställs ut enligt schema (se anslagstavla) – töms vanligtvis tisdagar udda
veckor. Gäller endast vakt mellan mån-tis.

Styrelsen
Gimonäs Båtklubb
Organisationsnummer: 894002-3669
Adress: Gimonäs Båtklubb, Tegelbruksvägen 30 907 42 Umå

