
Upplåtare/båtklubb: 
Gimonäs Båtklubb  
Box 4002 
904 22 Umeå 

Org.nr: 894002-3669  

Nyttjare/medlem, nr: 
Namn: 
Adress: 
Postnr, ort: 
E-post: 
Personnr:  
(fyll i personnummer ovan, 12 siffror) 

Medlemsskap. 
Genom detta avtal är du, efter godkänd medlemsansökan, medlem i GBK och får tillträde till båtklubbens 
område genom att kvittera ut en passertagg enligt gällande behörigheter. 

Medlem med båtuppläggningsplats. 
För att kunna nyttja en båtuppläggningsplats ska du vara medlem i GBK. Därefter ansöker du om 
båtuppläggningsplats hos Gimonäs Båtklubb. Blir man tilldelad en båtuppläggningsplats och kontrakt finns 
tydliga regler som man ska förhålla sig till. För byggnader finns särskilda regler. Dessa regler finns i 
båtklubbens handbok samt på hemsidan www.gbkumea.se under "Dokument" och i pärm i klubbhuset på 
hamnområdet. Medlem ska ha egen båtvagn. 

Medlem med bryggplats. 
För att kunna nyttja en bryggplats ska du vara medlem i GBK. Därefter ansöker du om bryggplats hos 
Gimonäs Båtklubb. Blir man tilldelad en bryggplats och kontrakt finns tydliga regler som man ska förhålla sig 
till. Dessa regler finns i båtklubbens handbok samt på hemsidan www.gbkumea.se under "Dokument" och i 
pärm i klubbhuset på hamnområdet. Medlem ska ha egen båtvagn. 

Betalningsvillkor, medlem i Gimonäs Båtklubb. 
Medlem som inte betalar för sitt medlemskap trots påminnelse anses ha gått ur båtklubben.  
Medlem som inte betalar för sin uppläggningsplats eller bryggplats trots påminnelse måste avlägsna sin båt/
objekt från båtklubbens område. I så fall svarar medlemmen för de kostnader som båtklubben kan få i 
samband med avyttring/skrotning/försäljning av berörd båt/objekt. Båtklubben har i och med detta avtal rätt 
att avyttra/skrota/sälja båtar/objekt som ägare inte betalat avgift för under en längre tid (mer än ett år). 

Uppsägning/fullgörande av skyldigheter. 
Detta medlemsavtal ska sägas upp skriftligt på båtklubbens uppsägningsblankett.
Båtklubben fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av medlemsavtalet och från skyldighet att erlägga 
skadestånd om båtklubbens åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund 
av krig eller upplopp, naturkatastrof, strejk, blockad, eldsvåda, explosion, ingrepp av offentlig myndighet eller 
annan liknande omständighet över vilken båtklubben inte kunnat råda och skäligen inte kunnat förutse och 
vars följder båtklubben inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, då ska båtklubben som är förhindrad 
att uppfylla sina skyldigheter vara befriad från dessa så länge hindret föreligger. Medlems normala 
skyldigheter som t ex avgifter, vaktnatt och arbetsplikt upphör att gälla först efter att medlems samtliga 
kontrakt, detta medlemsavtal och ev övriga åtaganden upphört att gälla.
Under alla förhållanden upphör avtalet att gälla om båtklubbens nyttjanderättsavtal upphör att gälla och inte 
ersätts av annat liknande avtal och båtklubben således inte längre har rätt att nyttja området. 
Passertaggar ska då återlämnas. Medlemsavtalet och kontrakt får inte inskrivas/pantförskrivas.

Genom att underteckna detta avtal åtar jag mig att följa detta avtal, de regler som finns i Gimonäs Båtklubbs 
handbok samt Gimonäs Båtklubbs stadgar.  
Avtalet är upprättat i två exemplar av vilka parterna efter undertecknande tagit var sitt. 

———— 
Ort och datum för underskrift      Ort och datum för underskrift 
Umeå 20    -      -      Umeå 20    -      - 

Upplåtare/båtklubb      Nyttjare/medlem  
Gimonäs Båtklubb       
för styrelsen     
Namn        Namn, 
        medlem nr  
Namnförtydligande      Namnförtydligande 
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