
Styrelsens förslag på förändringar i Allmänna bestämmelser

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER i Kopparmora BK

1. Våra båtplatser

a. En bryggplats kan i mån av ledig plats erhållas, mot insats, av medlem i
Kopparmora Båtklubb som innehar fastighet i Norra och/eller Södra Kopparmora
samfällighetsföreningar med fastighetsbeteckningen Kopparmora 2:2 - 2:223 samt
2:230 - 2:455. Permanent bryggplats kan endast erhållas om medlemmen är
permanentboende eller sommarboende. Dock gäller endast en bryggplats per
fastighet oavsett antalet fastighetsägare. Prislistan för våra platser beslutas på
årsmötet.

Justeras till:
a. Fastighet i Norra och Södra Kopparmora samfällighetsföreningar med
fastighetsbeteckningen Kopparmora 2:2 - 2:223 samt 2:230 - 2:455, kan i mån av
plats erhålla permanent bryggplats mot insats, bryggplatsavgift och medlemskap i
Kopparmora Båtklubb. Gäller endast en bryggplats per fastighet oavsett antalet
fastighetsägare.

b. En andra bryggplats med max bombredd 2,20 m (= största båtbredd 1,80 m), kan
erhållas för medlem som innehar fastighet enligt pkt 1.a, i mån av ledig plats.
Bryggplatsavgift enligt fastställd ordinarie prislista. Om denna andra bryggplats
kräver större bombredd än 2,20 m, kan den hyras på ettårskontrakt (15/3 – 30/10)
och betalas då med dubbel avgift.

Justeras till:
b. I mån av plats kan en andra bryggplats erhållas för fastighetsägare (enligt punkt
1a) med max bombredd 2,20 m (=största båtbredd 1,80 m) på ettårskontrakt med
enkel bryggplatsavgift. Krävs större bombredd än 2,20 m, kan den hyras på
ettårskontrakt med dubbel bryggplatsavgift.

c. En tredje bryggplats kan erhållas på ettårskontrakt för medlem som innehar
fastighet enligt pkt 1.a i mån av ledig plats och i övrigt enligt samma villkor som
anges i pkt 1.d

Justeras till:
c. Ytterligare bryggplats kan i mån av plats erhållas av fastighetsägare (enligt punkt
1a) på ettårskontrakt med dubbel bryggplatsavgift.

d. Medlemmar som inte innehar fastighet enligt pkt 1.a kan hyra bryggplats på
ettårskontrakt, i mån av ledigt utrymme, och betalar då dubbel avgift enligt prislista.

Justeras till:
d. Medlem, som inte innehar fastighet enligt punkt 1a, kan i mån av plats hyra
bryggplats på ettårskontrakt, och betalar då dubbel bryggplatsavgift.



e. Styrelsen fördelar årligen tillgängliga brygg- och bojplatser och kan även
omfördela platser under säsongen.

f. De tilldelade bryggplatserna avser enbart de båtar för vilka avtal ingåtts. Det är
därför viktigt att anmäla byte av båt till styrelsen så att hänsyn kan tas till ändrad
båtstorlek. En ny båt kräver ett nytt avtal.

g. Bryggplatser får inte hyras ut i andra hand eller på annat sätt överlåtas åt någon
annan person.

g. Medlem som inte ska använda sin bryggplats, ska skriftligt anmäla detta till
styrelsen. Om anmälan kommer efter årsmötet för året, omfattas medlemmen av
säsongens alla plikter. Exempel på sådana plikter är bryggplatsavgift, arbetsplikt och
vaktsplikt.

h. Medlem som inte ska använda sin bryggplats, ska anmäla detta till styrelsen innan
den 1 april, om anmälan kommer efter omfattas medlemmen av säsongens alla
plikter. Exempelvis bryggplats avgift, arbetsplikt och vakt.

h. Medlem som har bryggplats, har även rätt till vinterplats på varvsplanen.
Medlemmar med ettårskontrakt betalar en separat vinterplatsavgift för en sådan
plats. Placeringen av båtarna på land, bestäms av utsedd slipförman.

Justeras till:
i. Innehavare av bryggplats har rätt till vinterplats på varvsplanen. Fastighetsägare
med båt på trailer ombeds i förstahand ta hem sin båt, men har även rätt till plats på
varvsplan utan avgift.

Placeringen av båtarna på land bestäms av styrelsen utsedd person, se båtklubbens
hemsida.

j. Alla blanketter och information för hanteringen av platser/anmälningar, finns på
hemsidan.

2. Våra avgifter

Avgifternas storlek beslutas på årsmötet.

(flyttat från punkt 8.) Att inte betala sina avgifter till klubben i tid, eller efter
sedvanligt påminnelse förfarande, likställs med inlämnad utträdesansökan.

Medlemsavgift betalas med lika stort belopp per år av alla medlemmar, oavsett
båtplats eller ej.

Medlemsavgift betalas per år av alla medlemmar, oavsett båtplats eller ej.

Insatsavgift betalas av de medlemmar som är fastighetsägare och som tilldelats
bryggplats (se punkt 1a). Denna avgift återfås då man lämnar klubben och avräkning
gjorts mot eventuella skulder.

Båtplatsavgift (plats vid brygga) betalas av medlem som tilldelats båtplats.
Avgiftens storlek beslutas av årsmötet och är beroende av platsens bredd.



Vinterplatsavgift (plats på varvsplanen) betalas av medlemmar med ettårskontrakt.

Sommarplatsavgift betalas av medlem som ligger kvar med båten på land under
tiden 1/6 – 14/9. Se nedan punkt 8, femte stycket.

Sommarplatsavgift betalas av medlem som ligger kvar med båten på land under
tiden 25/6 – 14/9.

Sjö- och torrsättningsavgift tas ut för att bl.a. finansiera vår Sublift. Avgifternas
storlek beslutas på årsmötet.

(flyttat från punkt 8.) Nyckeldeposition krävs för att kvittera ut en nyckel som går till
nödvändiga utrymmen, mastkranen och bommar. Avgiften återfås när man
återlämnar nyckeln.

3. Sjö och torrsättning

Vi sjösätter med Sublift vid ett antal tillfällen under våren med början kring
månadsskiftet april/maj. Bokning av sjösättningstid sker via vår hemsida. Vid
sjösättningen ska medlemmarna delta enligt ett schema som anslås på
anslagstavlan. Sjösättningsavgiften ska vara betald och båten ska vara försäkrad.
Båtägaren med sin försäkring ansvarar för båten vid sjösättningen. Sjösättning och
torrsättning på rampen ska kunna ske, med ömsesidig respekt under ordinarie
sjö-och torrsättningar med Sublift. Torrsättning går till på samma sätt fast omvänt,
med början senare delen av september. Då ska givetvis torrsättningsavgiften vara
betald. Sjö-och torrsättning med traktor sker separat. Tid för detta anslår vi på
anslagstavlan.

Justeras till:
Sjösättning med Sublift görs vid ett antal tillfällen under våren med början
månadsskiftet april/maj. Torrsättning går till på samma sätt med början senare delen
av september. Bokning sker via båtklubbens hemsida.

Sjösättning och torrsättning på rampen ska kunna ske, med ömsesidig respekt under
ordinarie sjö-och torrsättningar med Sublift.

Vid sjö/torrsättningen bestäms turordning av ansvarig och meddelas via hemsida
och e-post. Avgiften för sjö/torrsättning med sublift kommer på faktura (vår/höst).

Båtägaren ansvarar för båten med sin försäkring, och båten måste vara försäkrad
vid tillfället för sjö/torrsättningen.

Sjö/torrsättning med trailer, traktor eller liknande planeras av var och en. Notera att
maxvikt är 1500 kg för att skydda rampen.

En trailer finns att låna för sjö/torrsättning av båtar max 1000kg.

4. Arbetsrutiner

Arbetspass
Alla medlemmar som har en båtplats är skyldiga att utföra minst ett arbetspass per
år, i hamnen. Frivilligt deltagande vid ytterligare tillfällen uppskattas givetvis. Kallelse



till arbete görs på hemsidan där man kan boka sig för en tid som passar. Förutom
dessa arbetspass, arrangerar vi en städdag på våren för alla som har båt på
hamnplanen, då vi gör hela hamnområdet fint inför sommaren och då klubben bjuder
på förstärkt korv.

Justeras till:
Alla innehavare av båtplats är skyldiga att utföra ett arbetspass i hamnen per
säsong. Frivilligt deltagande vid ytterligare tillfällen uppskattas givetvis. Utebliven
arbetsplikt debiteras med 500 kronor.

Förutom dessa arbetspass arrangerar klubben en städdag på våren för samtliga
medlemmar, då vi tillsammans gör hela hamnområdet fint inför sommaren.

Kallelse till arbete och information om städdagen postas på hemsida och skickas via
e-post. Klubben försöker bjuda på tilltugg vid arbetstillfällen och städdag.

Nattvakt
Alla medlemmar som har en bryggplats, oavsett om den används eller inte, är
skyldiga att gå nattvakt vid två tillfällen per säsong, alternativt familjevakt en gång,
då två myndiga personer tillsammans går nattvakt.
Medlemmar som har två bryggplatser (med båtbredd över 1,80) är skyldiga att gå
nattvakt vid fyra tillfällen per säsong, alternativt familjevakt två gånger. Har man tre
bryggplatser blir det följaktligen sex resp. tre pass.
Bokning av nattvaktspass görs på hemsidan som har öppet för bokning efter
årsmötet och fram till början av april.
Medlemmar som glömmer att boka, får sina pass utlagda av styrelsen. Styrelsen
utser också vaktchefer för hela säsongen. Medlemmen är alltid själv skyldig att
utföra bokad eller av styrelsen tilldelad vakttjänst. Vid förhinder är man själv skyldig
att antingen byta vakttillfälle, eller skaffa ersättare. I vaktstugan finns förteckning
över godkända personer som kan åta sig extra vakttjänst mot ersättning. Vaktchefen
måste informeras då byte sker.
Uteblir någon från vakttjänst utan att ha skaffat ersättare, oavsett orsak, debiteras en
avgift för utebliven vakt vars storlek beslutas på årsmötet.

Justeras till:
Innehavare av bryggplats, oavsett om den används eller inte, är skyldiga att gå
nattvakt vid två tillfällen per säsong, alternativt familjevakt en gång, då två myndiga
personer tillsammans går nattvakt.

Medlem som har två bryggplatser (med båtbredd över 1,80) är skyldiga att gå
nattvakt vid fyra tillfällen per säsong, alternativt familjevakt två gånger. Har man tre
bryggplatser blir det följaktligen sex resp. tre pass.

Bokning av nattvaktspass görs på hemsida i början av säsongen. Medlemmar som
inte själva har bokat, får pass tilldelade av ansvarig.

Alla medlemmar är skyldiga att informera sig och följa Rutiner för vakttjänst,
informationen finns på hemsidan.



5. Vårt hamnområde

Under sommarsäsongen gäller:
Förtöjningsgodset ska vara i gott skick och dimensionerat enligt
båtförsäkringsbolagens normer. Linorna ska vara försedda med kaus och schaklade
till y-bommarna. Stålfjädrar ska vara säkrade med kätting. Ryckdämpande
gummifjädrar ska finnas vid bommarnas yttre förtöjningar. In- och utfart till hamnen
ska ske med gott sjömanskap. Inom hamnen och ut till en linje 100 meter norr om
svajbojarna är högsta tillåtna fart 5 knop. Bilparkering längst ner vid hamnplanen,
invid vaktstugan, får ske under högst 30 minuter. Längre tid parkerar vi på
varvsplanen.

Under torrsättningssäsongen gäller:
Förtöjningsplatserna ska var rena från linor, fjädrar och andra konstruktioner.

Både sommar och vinter gäller: Hundar ska vara kopplade inom hela hamnområdet.
Vi ska hålla bommen stängd och låst när inga medlemmar vistas i hamnområdet

Justeras till:
Under sommarsäsongen gäller:

● Förtöjningsgods ska vara i gott skick och dimensionerat enligt
försäkringsbolagens normer. Linor skall vara försedda med kaus och
förankras med schakel till y-bommarna.

● Ryckdämpande gummifjädrar rekommenderas på samtliga förtöjnings punkter
på bommarna. Stålfjädrar rekommenderas inte, ska isf vara säkrade med
kätting.

● In- och utfart till hamnen ska ske med gott sjömanskap. Inom hamnen och ut
till en linje 100 meter norr om svajbojarna är högsta tillåtna fart 5 knop.

● Endast parkering för i och urlastning (max 30 min) får ske invid vaktstugan
längst ner vid hamnplanen. Parkering sker i övrigt på varvsplanen.

● (flyttat från punkt 8.) Om man vill ha sin båt kvar på varvsplanen under
sommaren, måste man meddela bryggansvarig innan den 1 april.

Under vintersäsongen gäller:

● Bryggplatserna ska var rena från linor, fjädrar och andra konstruktioner.

● Båtar får inte ligga kvar vid brygga efter den 1 november. Önskar medlem
ligga kvar längre måste styrelsen kontaktas för godkännande, och medlem
måste inneha försäkring för vintersäsong i sjön.

● Båtar på land får endast anslutas till el när personer är närvarande

Både sommar och vinter gäller:

● Hundar ska vara kopplade inom hela hamnområdet

● Övre bommen hålls stängd och låst när inga medlemmar vistas i
hamnområdet



● Medlem som beviljats utträde/sagt upp sin båtplats är skyldig att ta bort båt,
mast, vagga, bockar, täcknings- och pallningsmaterial efter avslutad säsong.
Om detta inte sker debiteras 2.000:- och denna avgift fördubblas sedan för
varje år som båten ligger kvar.

6. Våra gäster

Gäster får förtöja vid besöksbryggan under högst två dygn. Vid längre tid ska
hamnkaptenen eller vaktchefen kontaktas. Det finns ett anslag på besöksbryggan
som berättar att det för gästande båt alltid ska meddelas namn o tel.nr i vaktstugans
brevlåda. Gäster får, vid akuta behov, använda vår mastkran mot ett bidrag till
klubbens korv-kassa. Medlem som är på plats inkasserar pengarna.

Justeras till:
Gäster är välkomna att förtöja vid gästbryggan och använda mastkranen, fylla vatten
och använda el mot en avgift.

Anslag på gästbryggan uppger enkla förhållningsregler, samt kontaktuppgifter till
ansvarig för hamnen.

Vid vistelse längre än två dygn ska ansvarig för hamnen kontaktas.

7. Miljökrav

Medlem är skyldig att följa klubbens miljöpolicy som finns beskrivet i dokumentet
”Miljöregler och avfallsplan”.

Medlem är skyldig att följa lagstifning och klubbens miljöpolicy som finns beskrivet i
dokumentet ”Miljöregler och avfallsplan”.

8. Ordning och reda

Allt material och all lös utrustning såsom stöttor, bockar, master, stegar och pallning,
ska vara märkta med namn och tel.nr. Detta gäller även småbåtar och jollar.
Material och jollar/småbåtar som inte är märkt(a) och som inte använts på ett år,
tillfaller klubben.
På sommaren ska vintermaterial (pallning, presenningar m.m.) förvaras i ladans
övervåning tills vidare.
På vintern ska master förvaras i mastskjulet.
Elkablar, som alltid ska vara gjorda för utomhusbruk, får inte vara anslutna i våra
eluttag när båten lämnas, detta gäller både på land och vid bryggorna.
Hamnfunktionär/vakt äger rätt att dra ur en ansluten kabel till båt där ingen person
finns närvarande.
Om man vill ha sin båt kvar på varvsplanen under sommaren, måste man meddela
styrelsen så snart som möjligt för att ge möjlighet till omdisponering av bryggplatser.
(flyttat till punkt 2. Avgifter)

Mot depositionsavgift kan alla medlemmar som har en båtplats, kvittera ut en nyckel
från kassören som går till nödvändiga utrymmen, mastkranen och bommar. Avgiften
återfås när man lämnar klubben. (flyttat till punkt 5. Vårt hamnområde)



Medlem som beviljats utträde eller sagt upp sin båtplats är skyldig att ta bort båt,
mast, vagga, bockar, täcknings- och pallningsmaterial efter avslutad säsong. Om båt
inte tas bort debiteras 2.000:- och denna avgift fördubblas sedan för varje år som
båten ligger kvar. (flyttat till punkt 5. Vårt hamnområde)

Att inte betala avgift till båtklubben i tid, efter sedvanligt påminnelseförfarande,
likställs med inlämnad utträdesansökan. (flyttat till punkt 2. Avgifter)

Justeras till:
Märkning och förvaring

● Alla båtar, jollar, trailers etc. på hamnplanen måste märkas med namn och
telefonnummer.

● Allt löst material och utrustning skall märkas med namn och telefonnummer,
såsom stöttor, bockar, master, stegar och pallning,

● Material och jollar/småbåtar som saknar märkning och inte använts på ett år,
polisanmäls och tillfaller klubben efter 6 månader.

● Under sommarsäsongen skall vinter-material (pallning, presenning m.m.)
förvaras på anvisad plats, märkt med namn och telefonnummer.

Masthuset

● Under vintersäsongen skall alla master förvaras i masthuset.

● Under sommarsäsongen finns möjlighet för medlemmar att förvara
kanot/kajak i masthuset mot avgift.

Elanslutningar

● Elkablar, som alltid ska vara gjorda för utomhusbruk, får inte vara anslutna i
våra eluttag när båten lämnas, detta gäller både på land och vid bryggorna.

● Hamnfunktionär/vakt äger rätt att dra ur en ansluten kabel till båt där ingen
person finns närvarande.

● För att få ligga med permanent elanslutning på bryggplats krävs intyg från
auktoriserad besiktningsman eller liktydligt att landanslutningen sker via
isolertransformator enligt ISO 13297 och av SBU utarbetat schema:


