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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.
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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.
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