



Yttrande - Motion - Regler för arbetsdagar och båtvakt

Motionen inlämnad av Sture Kriström


Styrelsen anser att regler angående arbetsplikt och vaktplikt är tydlig enligt följande 
sammanställning, vilken går att utläsa av klubbens stadgar och regler.


Nyttjanderätter i hamnen
Nyttjanderätt A - plats i vatten
Nyttjanderätt B - plats i båthallen

Arbets- och vaktplikter i hamnen
Arbetsplikten regleras i ABK stadgar § 7
Arbetsdagar och vaktnätter gäller för alla som äger - eller hyr - en nyttjanderätt i hamnen - oavsett 
A eller B. Man får dock inte dubbla arbetsdagar och vakter om man har båda rätterna. Men aldrig 
noll! Giltig frånvaro finns ej - alternativ är att byta arbetstillfälle med annan eller att betala sig fri. 

Försäljning av nyttjanderätter 
Nyttjanderätt A och B säljer man själv till marknadspris. Köparen ska i båda fallen godkännas av 
styrelsen som medlem i klubben.

Uthyrning av nyttjanderätter
När någon inte vill använda sin nyttjanderätt A under sommaren så ska, senast 1 april, anmälas till 
styrelsen, dvs till hamnfogden som administrerar hamnplatserna. Då debiteras ingen driftavgift.

Klubben har då rätt att hyra ut platsen - om möjligt - och hyresavgiften ersätter den uteblivna 
driftsavgiften för platsen.

Nyttjanderätt B hyr man själv ut under vintersäsongen, hittills har priset varit 6 000 kr. 

Avgiften för platserna under klubbstugan som hyrs ut under vintern tillfaller båthallens 
underhållsfond. Hyreskostnad kr/kvm enl. prislista.

Under sommaren är det däremot klubben som hyr ut lediga platser i hela hallen och avgiften 
tillfaller klubben. Hittills har priset varit 2 000 kr för sommaren. 
Detta är kopplat till en överenskommelse med grannarna att vinteruppställningplanen ska var fri 
från båtar mellan 15 juni och 15 september. Båtar som stått över vintern och inte sjösätts ska 
antingen fraktas bort eller hyras in i båthallen, under motsvarande period.

Om nyttjanderättsinnehavare inte kan uppfylla sina förplikterser på grund av hög ålder så 
uppmanas man att avyttra sin rätt eller använda hyresintäkterna till ersättning för utebliven insats. 
Det är svårt att förvänta sig att andra medlemmar ska förvalta någon annans egendom utan 
ersättning.


Styrelsen föreslår årsmötet 

- att	 avslå motionen. 


- att 	 med dessa svar är motionen besvarad

	


