Välkommen till Morarnas båtklubb!

Morarnas Båtklubb
Box 3112
136 03 Haninge

Allmänt:
Här följer lite kortfattad information om sådant du har nytta och glädje av att känna till om
Morarnas Båtklubb.
Klubben ligger på Gålö, med endast en kort båtresa genom viken innan du kommer ut på
öppet vatten - Mysingen. Vi är ca 280 medlemmar.
Genom medlemskapet i klubben är du också medlem i Svenska Båtunionen SBU och
Saltsjöns-Mälarens Båtförbund, SMBF.
Klubben har en hemsida www.morarna.se. Här finns information som du har nytta av att
känna till. Under fliken ”Logga in” hittar du information som inte är offentlig. Lösenordet får du
av medlemsansvarig. Lösenordet är gemensamt och byts en gång om året. Mail/sms skickas
i förväg vid lösenordsbyte.
Klubben har också en Facebook-sida: https://www.facebook.com/Morarnas/
Vi förutsätter att du läser igenom dokumenten nedan för sätta dig in i de regler som gäller för
klubbens medlemmar.
 MBK Stadgar
 Vaktföreskrifterna
 MBK Föreskrifter
 MBK Miljöföreskrifter, samt även
 GDPR policyn
Vaktföreskrifterna finns av säkerhetsskäl endast att läsa i ”Vaktpärmen” i klubbstugan eller
under fliken ”Logga in” på hemsidan. Vaktbokning sker i främst via hemsidan. I annat fall
kontaktas vaktansvarig@morarna.se.
Hittar du något som du tycker är fel eller saknas – kontakta styrelsen.
Styrelsen:
Styrelsen består av 10 ledamöter. Förutom det praktiska arbetet med klubbens löpande
förvaltning är vi också kontakt vid frågor som rör medlemskap, båtplatser och allt annat som
gäller klubben och medlemmar. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.
Inom klubben finns en resursgrupp, en organiserad stödfunktion som kallas in vid behov.
Medlemmarna i resursgruppen kan hjälpa till med att anordna en klubb-fest, ha nyttiga
kunskaper eller bara lite tid över att hjälpa till. Här gäller inga fasta tider och krav. Fråga
ställs vid behov. Om du vill hjälpa till kan du välja mellan att ansluta dig till styrelsen eller gå
in i resursgruppen. Kontakta styrelsen om du är intresserad av att aktivera dig i klubbens
arbete.
Klubbområden:
Vi disponerar två områden: hamnen med bryggor, klubbstuga, mastskjul m.m. samt
vinteruppläggningsplatsen med raststuga. Båda stugorna har sommarvatten som stängs av
på hösten.
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Städdagar

Vi har gemensamma arbetsdagar vår och höst. Vid dessa tillfällen sköt underhåll av våra
områden och det som är trasigt repareras. Vid varje arbetsdag kallas ett antal medlemmar.
På så sätt behöver inte alla medlemmar vara med på alla arbetsdagar.
Bastun

Det finns även en bastu i hamnområdet som klubbens bastu/sauna-grupp ansvarar för.
Kontakta Peter Vindby om du är intresserad av att ansluta dig till bastu-/sauna-gruppen.
Servicebryggan

Servicebryggan, intill mastkranen, kan användas för tillfällig förtöjning vid i och urlastning
samt för att fylla dricksvatten eller tömma sanitetstank. Dricksvatten och tömning är bara för
klubbens medlemmar. Dricksvatten och tanktömning aktiveras i kontrollskåpet på bryggan.
Tag med klubbnyckel för att låsa upp.
Vattentillgången på Gålö är begränsad sommartid, så kom ihåg att vattnet ur kranarna är
enbart för hushållsbehov (dricksvatten till båten). Det är inte tillåtet att använda vattnet ur
kranarna för båtvård i hamnen.
Boat-washer
I hamnen finns en båtbottentvätt, läs mer under ”Logga in” på hemsidan och Boatwasher.
Klubben uppmanar till att minska på bottenfärg och istället använda alternativ, som
bottentvätt.
MBK Segling
Klubbseglingar med avsikt att skapa en lättsam och trivsam tävlingsform i våra
hemmavatten. Läs mer under http:/mbksegling.se/
Nycklar
Nyckel utkvitteras från medlemsansvarig. Nyckeln passar till vägbommen, klubbhusen,
”vattenhuset för färskvatten” samt till toatömningstanken.
OBS! Det är inte tillåtet att låna ut nyckel till obehörig.
Nyckel och eventuell extranyckel ska återlämnas vid utträde från klubben. Deposition
återbetalas först när alla nycklar är återlämnade.
Uppläggningsplatsen
Vinteruppläggning på klubbens område medges i första hand den som anvisats bryggplats i
hamnen. Utomstående kan anvisas plats endast i mån av tillgång och efter styrelsens beslut.
Vid eventuell uppsägning av platsen ska den lämnas städad.
Förändrade uppgifter
Om du byter adress får förändrade telefon-/mobilnummer, byter båt eller byter
försäkringsbolag så måste klubben meddelas de nya uppgifterna. Speciellt när det gäller ny
båt är det viktigt att kontakta hamnkapten för att underlätta byte till en passande bryggplats.
Eftersom vi ofta har kö till hamnen finns det ingen garanti att det går att få en bryggplats
anpassad till en ny båt.
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Det är inte tillåtet att lägga annan båt än den i klubben registrerade på en bryggplats. Det är
alltså inte tillåtet att låna ut eller hyra ut sin båtplats.
Detta är både en fråga om ansvar och försäkringsvillkor!
Eftersom Morarnas Båtklubb är en båtklubb och inte en marina, kan vi inte erbjuda
fullservice. Men däremot kan vi erbjuda gott kamratskap och många vänner för de som vill
vara med i gemenskapen.

Varmt välkommen till Morarnas Båtklubb!
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