Föreskrifter för upplåtelse, byte mm. av bryggplats
1. Ansvar
1.1 Styrelsen ansvarar för att kölista upprättas och hålls aktuell samt tilldelar platser
enligt nedanstående föreskrifter.
1.2

Båt skall vara förtöjd vid anvisad bryggplats senast 1 juni. I annat fall, kontakta
hamnakapten.

1.3

Båten ska vara märkt med medlemsnummer för enkel identifiering. Styrelsen
tillhandahåller märketiketter.

2. Grundvillkor för upplåtelse av bryggplats
2.1 Bryggplats upplåtes till medlem, 1 år i taget, för egen fritidsbåt mot av
årsstämmans fastställda avgift.
2.2

Äganderätten till båt skall på begäran av styrelsemedlem kunna styrkas.

2.3

Bryggplatsen får nyttjas från 15 april till 31 december.
Önskar medlem ha sin båt kvar i sjön efter detta datum skall detta anmälas till
hamnkapten samt avgift betalas enligt av Morarnas Båtklubb fastställda avgifter.
Speciell Hamnplats efter 31 december hänvisas av hamnkapten.

2.4

Önskar medlem ha kvar sin båt på uppläggningsplats efter 1juni t.o.m. klubbens
första upptagningsdatum ska detta anmälas till hamnkapten samt avgift betalas
enligt av Morarnas Båtklubb fastställda avgifter.

2.5

Släpjolle med max längd 3,60 m kan placeras på plats avsedd för jolle förvaring
eller dikt intill din båt, dock inte på bryggan.
Märkning som visar medlemsnummer skall vara väl synlig på varje båt/jolle.

3. Villkor beträffande båtens bredd
3.1 När ledig plats anvisats gäller att den lediga platsen bör vara minst 30 cm
bredare än den aktuella båten.
4. Byte till större eller mindre bryggplats
4.1 Den som anvisats byggplats och får behov av större eller mindre båtplats ska få
företräde till lediga platser, gentemot den som står i tur att anvisas bryggplats
för första gången. Önskemål om byte av plats skall anmälas till hamnkapten.
Byte till större båt ger inte garanti för erhållande av större brygg- eller
uppläggningsplats.
5. Omplacering av båt till annan bryggplats
5.1 I syfte att hamnresursen skall utnyttjas på bästa sätt, kan den som anvisats viss
plats senare anvisas annan plats.
6. Överlåtelse av bryggplats
6.1

Det är inte tillåtet att på eget initiativ överlåta nyttjandet av bryggplatsen till
annan, önskemål om byte av plats måste gå via hamnkapten.

7. Tidsbegränsat avstående från nyttjande av bryggplats
7.1

Efter anmälan senast 1 november till hamnkapten kan bryggplatsinnehavare
under högst två (2) säsonger avstå från nyttjandet av bryggplats. Bryggplatsen
upplåtes då tillfälligt till annan medlem, som erlägger avgiften. Sådan upplåtelse
gäller för ett (1) år i taget. Den ordinarie bryggplatsinnehavaren få inte mottaga
ersättning från någon för sådan tillfällig upplåtelse. Efter att som längst ha
avstått från sin bryggplats under två (2) säsonger måste bryggplatsinnehavaren
åter börja nyttja bryggplats eller definitivt avstå från densamma. Observera
punkt 5 i föreskrifterna.

8. Bryggplatsens överförande till anhörig
8.1 Efter prövning av styrelsen kan den som har ordinarie plats få överlåta den till
familjemedlem under förutsättning att familjemedlemmen redan tidigare är
medlem i klubben, att han/hon aktivt deltagit i klubbens verksamhet, att det
uppenbarligen förhåller sig så att medlemmen skall upphöra med
fritidsbåtsverksamhet och att båten övergått i familjemedlemmens ägo.
9. Nyttjande upphör
9.1 När medlem inte längre behöver sin bryggplats, skall detta snarast anmälas till
hamnkapten.

Föreskrifter för hamnen, mastskjulet och
uppläggningsområdet
1. Ansvar
Båtägare som har bryggplats och /eller uppläggningsplats på Morarna är skyldig:
1.1 att vidtaga alla lämpliga säkerhetsåtgärder så att bryggor eller andra båtar
inte kan komma till skada då båten lämnas förtöjd eller vinterupplagd.
1.2

att förvara jollar, pallningsvirke, vaggor och täckningsmaterial, master (se
mastskjul) eller andra tillbehör på anvisad plats, allt ska vara märkt med
medlemsnummer.

1.3

att själv åtgärda iakttagna fel eller, om så bedöms lämpligare, anmäla felet till
styrelsemedlem, kontaktinfo finns i klubbstugorna och på hemsidan.

1.4

att se till att grindar, bodar mm. inte lämnas olåsta eller med ljuset påslaget.

1.5

att vid anslutning till eluttag endast använda för ändamålet godkända elkablar
och material. Kabel får inte vara ansluten till eluttag när medlemmen ej vistas
vid båten.

1.6

att inom hamnområdet inte framföra sin båt med högre hastighet än 2 knop.

1.7

Båt på uppläggningsplats ska vara märkt med medlemsnummer för enkel
identifiering. Styrelsen tillhandahåller märketiketter.

2. Mastskjul
2.1 På mast/bom som förvaras i mastskjulet skall såväl spridare som stående rigg
vara bortmonterat. Masten skall även vara tydligt märkt med ägarens
medlemsnummer.
2.2 Mastskjulet är i första hand avsett för vinterförvaring av klubbmedlemmarnas
master. Annat får endast förvaras i mastskjulet efter tillåtelse från
hamnkapten. Märkning med medlemsnummer.
3. Vinteruppläggning
3.1 Vinteruppläggning på klubbens område medges i första hand den som
anvisats bryggplats i hamnen.
3.2 Utomstående kan anvisas plats endast i mån av tillgång och efter styrelsens
beslut.
4. Föreskrifter för vakttjänstgöring i hamnen
Se eget dokument för vaktföreskrifter.

Föreskrifter för klubbstugor
1. Ansvar
Samtliga medlemmar ansvar för ordningen i klubbstugorna. Var och en är skyldig att
städa efter sig själv. Vissa städmoment ingår i vaktföreskrifterna.
2. Rätt att bruka
2.1

Endast i nödsituation får stugor användas för övernattning.

3. Avlysning
Styrelsen får avlysa stugor för övriga då särskilda arrangemang så påfordrar.
4. Låsning
Fönster, fönsterluckor och dörrar skall vara låsta i stugorna. Även ljuset skall släckas.

FÖRTJÄNSTUTMÄRKELSER
§1. HEDERSLEDAMOT
Mom 1. Klubben kan till Hedersledamot utse person om gjort sig särskilt förtjänt och
värnat om klubbens bästa, främjat sjösporten i allmänhet samt varit medlem i
klubben under många år.
Mom 2. Förslag härom skall, för att kunna tagas upp till behandling på höst/vårmötet,
vara ingivet till styrelsen senast 1 oktober/1 februari. Styrelsen till- eller
avstryker förslaget efter granskning. Vid valet skall 2/3 av de närvarande
röstberättigade biträda förslaget för att det skall anses vara antaget av
klubben. Den som föreslås väljas till Hedersledamot får icke närvara vid
valet. Hedersledamot är befriad från medlemsavgift samt vaktgång och har
samma rättigheter som aktiv medlem. Som ett synligt bevis erhåller
Hedersledamot klubbens guldnål med lagerkrans.
§2. FÖRTJÄNSTMÄRKE
Mom 1. Klubbens styrelse kan som en officiell bekräftelse på uppskattning och
tacksamhet utdela förtjänsttecken till medlemmar och utomstående.
Mom 2. Förtjänsttecknet består av en nål med klubbens flagga omgiven av en
lagerkrans.
Mom 3. Kvalificerande till förtjänsttecken skall bland annat räknas: uppoffrande
arbetsprestationer, plikttroget funktionärsskap i styrelse eller annan
klubbfrämjande prestation.
§3. FÖRTJÄNSTMÄRKESKOMMITTÉ
Mom 1. För beslut om tilldelande av klubbens förtjänstmärke tillsätter vårmötet en
kommitté bestående av tre (3) personer, av vilka en skall vara styrelsens
ordförande. Ledamöterna tillsätts växelvis för en period av två (2) år.
Mom 2. Alla förhandlingar inom förtjänstmärkeskommittén skall vara strängt
konfidentiella. Kommitténs beslut skall vara styrelsen tillhanda senast 1
februari.
Mom 3. Tilldelat förtjänstmärke överlämnas vid vårmöte eller klubbfest.

