ORDNINGSFÖRESKRIFTER
Norrsundet Motorbåtsklubb
(Antagen av medlemsmöte den 24 april 2014, reviderad vid årsmöte 11 mars 2017)

BILAGA 3
Till Norrsundets Motorbåtsklubbs stadgar.
Denna bilaga innehåller en sammanställning av alla ordningsföreskrifter gällande Norrsundets
Motorbåtsklubbs hamn- och uppläggningsanläggningar.
Ordningsföreskrifterna fastställs av föreningsmöte enligt § 11 undantaget från detta är de
föreskrifter som regleras i § 2.3 i stadgarna.
I de fall dessa föreskrifter strider mot svensk lagstiftning gäller den svensk lagstiftning före
dessa ordningsföreskrifter. Förutom dessa ordningsföreskrifter ska gällande stadgar, lagar,
förordningar och andra bestämmelser iakttas.

1. Brott mot Norrsundets Motorbåtsklubbs ordningsföreskrifter
•

För brott mot klubbens stadgar eller dessa ordningsföreskrifter kan en av
föreningen beslutad avgift tas ut i enlighet med gällande taxa i bilaga 4 – Avgifter
till Norrsundet Motorbåtsklubbs stadgar.

2. Båtar/fartyg vid klubbens anläggningar
•

Alla båtar/fartyg i klubbens hamn-och uppläggningsanläggningar ska vara
ansvarsförsäkrade enligt § 2.3 i stadgarna

•

Alla båtar/fartyg i klubbens hamn-och uppläggningsanläggningar ska vara märkta
med klubben logotyp och medlemsnummer.

•

Norrsundets Motorbåtsklubb fritager sig från all ersättningsskyldighet för skada
som kan drabba medlemmens båt eller annan tillhörighet på grund av brand, stöld,
kollision, eller annan orsak. Detta gäller såväl vid sjösättning och upptagning som
vid förvaring i sjön eller på land.

•

För båtar/fartyg som är förtöjda eller uppställda på ett sätt så att den hindrar
verksamheten i hamnen, eller att den utgör risk för skada på person, miljö
(oljeläckage m.m.) eller annan egendom, har styrelsen rätt att på båtägarens egen

risk och bekostnad flytta båten eller vidta de åtgärder som klubben anser
nödvändiga på grund av det inträffade.
•

Felaktigt placerad båt/fartyg ska flyttas efter uppmaning från styrelsen eller dess
funktionärer.

•

Båtar/fartyg som inte sjösätts skall ställas upp på av styrelsen anvisad plats.
Båtar/fartyg får ligga på land i max två år. Efter godkännande från styrelsen kan
ytterligare två år godkännas.

•

Inom hamnområdet skall farten anpassas så att skada eller olägenhet inte uppstår
på båtar, bryggor och kajer. Fartbegränsningstavlor skall respekteras.

•

Varje båt/fartyg ska vara förtöjd på ett betryggande sätt.

•

Gästhamnen får inte utnyttjas för medlemmars båt/fartyg under perioden juni –
augusti annat än för i och urlastning och vid användning av mastkran.

•

Bryggan och kajen vid sjösättningsrampen får inte utnyttjas annat än för
sjösättning, upptagning, lastning och tankning.

3. Säkerhet och Miljö
•

Det är alla medlemmars skyldighet att hjälpas åt att hålla klubbens anläggningar
städade och säkra.

•

Varje båtägare är skyldig att fortlöpande hålla rent och säkert på sin
uppläggningsplats, båtar skall hållas i ordning och eventuella täckningar inklusive
plåtskjul ska hållas hela.

Miljö:
•

Hushållsavfall ska lämnas i därför avsedd container i hamnen.

•

Medlemmens farliga avfall som elektronikskrot, lysrör, färgrester, bensin, diesel
mm samt grovsopor skall av medlemmen själv bortforslas och lämnas vid den
kommunala återvinningscentralen.

•

Toalettavfall från båtar kan tömmas på särskild anordnad latrintömningsplats i
hamnen från och med 1 april 2015.

•

Utsläpp av oljor och andra miljöfarliga ämnen i hamnen är förbjudet.

Brandsäkerhet:
•

Brandredskap får ej blockeras.

•

Brännbara vätskor i lösa behållare och bränsledunkar, liksom gasolflaskor och
pyroteknisk nödutrustning får inte förvaras i upplagda båtar och i båtskjul.
(Vid förvaring av en för stor mängd brandfarliga ämnen i hamnen kan klubben bli
tillståndspliktig enligt gällande Svensk lagstiftning - Lag 2010:1011 §16 och
föreskrift MSBFS 2013:3 §4 gällande fr.o.m. 1 oktober 2013)

•

Vid förvaring av gasflaskor i byggnader skall varningsskylt för gas monteras.

•

Eldning inom hamnområdet är förbjudet. Undantaget grillning som får ske på
anvisade platser.

•

Vid heta arbeten (Svetsning, skärning, värmning) så ska brandsläckningsredskap
finnas vid arbetsplatsen. Tillsyn av platsen ska ske ett par gånger efter avslutat
arbete under minst 1 timme.

•

Heta arbeten får inte ske inne i klubbens verkstad eller förråd.

•

Förvaring av klubbens bränsle, oljor och övriga brandfarliga kemikalier ska ske på
anvisad plats.

4. EL - Elsäkerhet
•

Elektriska maskiner, lampor, kablar m.m. som används vid klubbens anläggningar
ska vara godkända enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter.

•

Starkströmsinstallationer i klubbens anläggningar får endast utföras av behörig
installatör.

•

Enbart jordade kablar och kontakter i felfritt skick får användas vid klubbens
anläggningar.

•

Jordfelsbrytare ska alltid användas.

Enligt gällande Svenska elsäkerhetsföreskrifter gäller följande:
•

Endast stickproppar och anslutningsdon för industribruk (CEE-don/blå
kontakt), får användas för anslutning av landström till sjösatt båt/fartyg,
adapter mellan industriuttag och jordad stickpropp får anslutas.

•

Anslutningskabel av gummi ska användas vid tillfällig anslutning av
verktyg, båt/fartyg eller maskin till klubbens elanläggningar, kabeln ska
vara av typ H07RN-F eller bättre.
Endast förlängningskablar för anslutning av el i sjösatt båt/fartyg med en
längd av ca 25 meter får användas, kabeln ska vara utan skarv eller
förgrening.

•

•

För elektriska maskiner, lampor, kablar m.m. som inte uppfyller dessa föreskrifter
äger varje medlem rätt att alltid koppla ur dessa om risk för brand eller personskada
föreligger. Styrelsen äger även rätt att, om ägaren inte går att nå eller negligerar
uppmaning, tillkalla elektriker för bortkoppling av farlig utrustning på
installationsägarens bekostnad.

•

El-centraler inom hamnområdet ska vara låsta.

•

Eluttag får nyttjas av alla medlemmar för handverktyg, laddning av batterier,
tillfällig belysning och liknande dock ej för uppvärmning. Klubben äger rätt att
koppla ur ej tillåtna anslutningar.

•

Inga kontakter får vara anslutna till eluttag då medlem lämnar hamnområdet för
dagen, undantaget fristående länspumpar samt §4 punkt 12.

•

Eluttagen får inte nyttjas för uppvärmning eller kylning utan inkopplad elmätare
samt skriftlig överenskommelse med styrelsen.
Elmätare tillhandahålles av klubben.
Förbrukad el avsedd för uppvärmning eller kylning är avgiftsbelagd.
Avgifter enligt Bilaga 4 AVGIFTER.

5. Sjösättning, upptagning och förvaring
Sjösättningsramp:
•

Sjösättningsramp får på egen risk utnyttjas av medlemmar för sjösättning och
upptagning.

•

Medlem ansvarar för att sjösättningsrampen i hamnen är rengjord från grus och
sand m.m. efter sjösättning och upptagning.

Sjösättning och upptagning:
Varje medlem ansvarar för sin egen båt/fartyg vid uppdragning och sjösättning.
Båtar/fartyg och dess inventarier uppläggs på ägarens risk.
•

Vid klubbens utlysta sjösättning och upptagning ska båtvagnar och pallningar vara
klara för uppgiften och alla hjälper alla från början till slut. Efter sjösättning skall
allt material städas undan från uppläggningsplatsen.

•

Båten/fartyget ska uppläggas på av båtplatsansvarig eller av hamnkommittén
anvisad plats, gäller även vid tidigare eller senare upptagning i egen regi.

Förvaring av material:
•

Båtvagnar, båttrailers, vaggor, bockar m.m. skall vara tydligt märkt med ägarens
namn eller medlemsnummer och förvaras på av båtplatsansvarig eller
hamnkommittén anvisad plats.

•

Släpvagnar får endast förvaras tillfälligt i hamnen och på anvisad plats, max 4
veckor, släpvagnar ska vara märkta med ägaruppgifter.

•

Husbilar och husvagnar får inte parkeras inom hamnområdet

•

För alla vagnar, släp och övrigt material uppställt på ett sätt så att den hindrar
verksamheten i hamnen, eller att den utgör risk för skada på person, miljö eller
annan egendom har Norrsundets Motorbåtsklubb rätt att på ägarens egen risk och
bekostnad flytta dessa eller vidta de åtgärder som klubben anser nödvändiga.

6. Båtplats/Uppläggningsplats
•

Endast medlemmar har rätt att sätta upp sig på båtplatskö för 8m, 6m, 4.5m
bomlängd, bojplats eller Pelles brygga och i mån av utrymme hyra båtplats eller
uppläggningsplats.
Prioriteringsordning till båtplats:
A - Byte mellan två ordinarie platser
B - Kölista

•

Om båtplats inte nyttjas av innehavaren under två år förverkas båtplatsen.

•

Familjemedlem ingående i familjemedlemskap har rätt att överta båtplats vid
sjukdom/frånfälle av huvudmedlem efter sedvanlig ansökan.

•

Vid båtförsäljning avslutas båtplatsen automatiskt.
- Naturligtvis finns rätt till båtplats kvar för medlem, eller medlemmar i
samma familj om så önskas.
För att behålla båtplats måste en ny anmälan om båtplats med de uppgifter som
krävs för erhållande av båtplats som är lämplig för båttypen.

•

Familjemedlem ej ingående i familjemedlemskap har rätt att överta båtplats vid
sjukdom/frånfälle om huvudmedlem har haft båtplatsen i 2 år eller mer. För att
erhålla platsen så måste denna familjemedlem vara personligen medlem i klubben
efter sedvanlig ansökan.

•

Båtplatsägaren får inte låna ut båtplatsen i andra hand.
Klubben har dock rätt att hyra ut båtplats i andra hand tillfälligt om båtplatsen inte
utnyttjas av ägaren under en säsong. Båtplatsägaren ska ändå betala full avgift för
att behålla platsen och den som hyr platsen tillfälligt betalar också full avgift.

7. Mastskjul
•

Före uppläggning av master i mastskjulet skall spridare, vant, stag och annan
utrustning vara demonterad.

•

Master inlagda i mastskjulet skall vara tydligt märkta med ägarens namn eller
medlemsnummer.

•

Mastskjulet skall hållas låst.

•

Övrigt material ska inte förvaras i mastskjulet

8. Nycklar/ Nyckeltagg
•

Nycklar/Nyckeltagg får ej lånas ut till icke medlemmar och förlust av nyckel ska
snarast anmälas till klubbens nyckelansvarig.

•

Nycklar/Nyckeltagg ska återlämnas vid utträde ur klubben.

Nycklar:
•

Medlem kan erhålla nyckel till bom vid Pelles brygga, mastskjul, mastkran och
vinsch i hamnen mot en avgift.

•

Övriga nycklar kan endast erhållas efter beslut av styrelsen även dessa mot en
avgift.

Nyckeltaggar:
•

Nyckeltagg för tillträde till bom i hamnen och ytterdörren i Skepparkåken kan
erhållas av medlem efter erlagd avgift.

•

Övrig behörighet för nyckeltaggar kan endast erhållas efter beslut av styrelsen.

9. Förråd
•

Förråd ska hållas låsta.

•

För att förhindra olyckor och brand ska skräp kastas och gångar hållas fria från
material.

10.

Klubbens arbetsutrustning
•

Endast medlem över 18 år får använda klubbens maskinella utrustning.

•

Medlem ska följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och
skyddsutrustningar som krävs för säker användning av maskinell utrustning.

•

All användning av maskinell utrustning sker på egen risk.

Mastkran:
•

Mastkran får endast användas för lyft av mast.

•

Mastkran ska vara låst för obehörig användning.

•

Gällande maxlaster och föreskrifter ska iakttas vid användning av mastkran.

Vinsch (Spel):

11.

•

Vinschen ska vara låst för obehörig användning.

•

Gällande maxlaster och föreskrifter ska iakttas vid användning av vinschen.

Lån av klubbens arbetsutrustning
•

Lånar medlem klubbens utrustning ska detta kvitteras i utlåningspärm.
(Undantag gäller för tillfälligt lån inom klubbens anläggningar)

•

Gällande maxlaster och föreskrifter ska iakttas vi lån. All användning av
verktyg, maskiner och vagnar sker på egen risk

•

Om skada på utlånad utrustning uppstår pga. oaktsamhet kan detta medföra
ersättningsskyldighet.

12.

13.

Arbetsplikt/Vaktplikt1
•

Medlem med båtplats i hamnen är skyldiga att fullgöra en arbetsplikt och en
vaktplikt varje år.

•

Huvudmedlem med tagg till hamnen är skyldiga att fullgöra två arbetsplikter
alternativt två vaktplikter eller en arbetsplikt plus en vaktplikt varje år.

•

Medlem med båtplats vid Pelles brygga är skyldiga att fullgöra en arbetsplikt
vid Pelles brygga eller Finnharen varje år.

•

Arbetsplikt/Vaktplikt gäller inte de som av styrelsen blivit befriad eller
medlemmar under 18 år.

•

Arbete utfört på annan tid än ordinarie arbetsplikt kan av styrelsen
godkännas som utförd arbetsplikt.

•

Om medlem inte blivit kallad till arbetsplikt respektive vaktplikt skall
vederbörande meddela styrelsen detta senast sista april.

•

Ej fullgjort arbets- och/eller vaktplikt vid utgången av oktober debiteras
enligt gällande avgiftsbilaga.

Fiske från bryggor och kaj
•

14.

1

Fiske från bryggor med spö eller annat handredskap är tillåtet enligt gällande
regler inom Hamrånge fiskevårdsområde (även för icke medlem), under
förutsättning att verksamheten i hamnen ej hindras.

Parkering i hamnen
•

Parkering i hamnen sker på egen risk.

•

Parkeringsförbud råder vid spel, ramp och bom, respektera gällande
skyltningar. Fordon ska flyttas på anmodan från annan medlem.

•

Totalt parkeringsförbud råder i hamnen under klubbens sjösättnings och
upptagningsdag.

Se även separat föreskrift – ”VAKTTJÄNSTFÖRESKRIFTER Norrsundets Motorbåtsklubb”

15.

Byggnader
•

Privata skjul och andra privata byggnader får inte byggas, ändras eller
byggas till inom hamnområdet utan skriftligt tillstånd av styrelsen och i
förekommande fall gällande byggnadslov.

•

Ägare till privata skjul, byggnader eller andra anordningar inom hamnen ska
på egen bekostnad underhålla och reparera, alternativt riva och bortforsla
dessa utan dröjsmål efter anmodan från styrelsen. Vid sådan anmodan skall
rivning och bortforsling ske på ägarens bekostnad.

•

Ägare till privata skjul, byggnader eller andra anordningar är ansvarig för
skador orsakade av dessa.

•

Klubben ansvarar ej för skador eller förluster i privata skjul, byggnader eller
andra anordningar.

16.

Gästhamns- och gästparkeringsbestämmelser

•

Avgift
Gästande båtar som ankrar/lägger till inom gästhamnsområde samt gästande
husbilar/husvagnar vid gästparkeringen skall erlägga full gästhamnsavgift.
Erläggande av fastställd avgift skall ske i gröna röret vid klubbens anslagstavla.
Hamnvärdens krav om avgift skall omedelbart åtlydas.

•

Avfall
Avfall får ej spolas ut eller kastas i hamnen utan skall läggas i därför avsedda kärl.
Kontakta hamnvärden om Miljöfarligt avfall, spillolja, batterier etc. skall deponeras
vid klubbens miljöstation.

•

Förtöjning - Ansvar
Förtöjning i hamnen sker på eget ansvar och på egen risk.
Norrsundets Motorbåtsklubb ansvarar ej för skador eller förluster som orsakats av
utomstående eller skador/förluster som förorsakas av gästande båtar eller deras
besättningar.
Vid tilläggning som kan medföra säkerhetsrisk eller annan fara får gästande båt flyttas
av Hamnvärden.

•

Parkering – Ansvar
Parkering sker på eget ansvar och på egen risk.
Norrsundets Motorbåtsklubb ansvarar ej för skador eller förluster som orsakats av
utomstående eller skador/förluster som förorsakas av gästande husbilar/husvagnar.

•

Grillning – Öppen eld
Det är förbjudet att göra upp öppen eld inom hamnområdet och på båtarna. Grillning
får endast ske på anvisad grillplats.

•

Badning – Toalett - Dusch
Det är förbjudet att bada i hamnen.
Toalett, dusch och tillgång till tvättmaskin finns inne i klubbhuset. Om det är låst
kontakta hamnvärden.

Gäster som ej efterlever dessa regler kan avvisas från klubbens gästhamn trots erlagd avgift.

