Ansökan skickas till

Dan Du Rietz
Dalagatan 9M
113 61 STOCKHOLM
.

Ansökan om medlemskap i Rörstrands Båtklubb
Personuppgifter (Obligatoriska uppgifter är markerade med fetstil)
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Ort

Mobiltelefon

Telefon till arbetet

Ev hemtelefon

E-postadress

Min bils registreringsnummer

Yrke/titel

Nautisk kompetens mm

Förarintyg

Kustskepparintyg

SRC (VHF)-certifikat

VHF-signal:

Båtuppgifter (Obligatoriska uppgifter är markerade med fetstil)
Båtens namn

Båtfabrikat / -modell

Serienr.
Försäkringsbolag

Båtens längd *)

Båtens bredd

Båtens djupgång

Båtens vikt (ca)

cm

cm

cm

kg

Byggår

Försäkringsnummer Båten besiktigad (datum)

*) inkl drev, motor, badplattform, peke mm.

Jag har ingen båt men men avser att skaffa en som är (endast ett alternativ)
L>9m
B > 3,7 m

L 9 – 11 m
B max 3,2 m

Jag önskar plats för båt

L 6,5 – 8,5 m
B 2,7 - 3,2 m

i klubbens hamn

L 6,5 – 8,5 m
B max 2,7 m

L 2,6 - 6,5 m
B max 2,7 m

på klubbens vinteruppläggningsområde

Obligatoriskt arbete
Jag vill helst vara med i följande arbetslag (gradera; 1-6, 1 = allra helst) Förklaring, www.rorstrandsbk.se

….. Hamnen

…..Varvet

.…. Holmen

….. Aktiviteter

.…. Informationsteknik ….. Klubbhus

Kort beskrivning av yrkeskunskaper eller erfarenheter som du särskilt kan bidra med vid obligatoriskt arbete. Ange också gärna
intresse för viss typ av arbete. Exempel, se bilagan.

Jag har tagit del av klubbens stadgar och och vägledningar och förbinder mig att följa dessa liksom stadgeenligt fattade beslut om jag beviljas medlemskap. Jag har också tagit del av bilagan till denna ansökan där
klubbens ändamål och medlemmarnas stadgeenliga skyldigheter sammanfattas.
Stockholm den

/

(underskrift av sökanden)
RBKs noteringar

Köavgift aviserad

Köavgift betald

(datum)

(datum)

SEPT 17

Inträdesdatum

Plats i hamnen

Nyckeldep betald
(belopp, datum)

Nyckel nr

Bilaga till ansökan om medlemskap
Rörstrands båtklubb är en allmännyttig idéell förening med ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtlivet och verka för medlemmarnas trivsel och rekreation samt för gott kamratoch sjömanskap. För att kunna förvekliga detta finns några grundläggande medlemsskyldigheter. Endast den som vill bidra till klubbens ändamål och uppfylla medlemsskyldigheterna kan bli medlem.
Obligatoriskt arbete
Föreningen driver inte en marina. Att betala stadgeenliga avgifter är bara en del av skyldigheterna som
medlem. För sin verksamhet är klubben också beroende av medlemmarnas arbetsinsatser. Därför är det
obligatoriskt att utföra visst arbete för klubben. Det mesta av detta arbete sköts inom klubbens arbetslag. Alla båtägande medlemmar tillhör ett arbetslag. I ansökan fyller du i inom vilket lag du önskar vara
aktiv i. Alla kan inte få sitt förstahandsval men vi beaktas ditt önskemål så långt som det bara är möjligt.
Om du har någon särskild yrkeskunskap, erfarenhet eller intresse som du kan bidra med som obligatoriskt arbete för att stödja klubben bör du ange det i ansökan. Exempel; utbildad elektriker, erfaren ungdomsledare, är rätt duktig hobbysnickare, jobbar med webbutveckling, gillar att fotografera, kan tänka mig att bli funktionär.
Nautisk kompetens
I gott sjömanskap ingår att tillägna sig nautisk kunskap. Det är därför ett villkor för medlemskap att du
har åtminstone förarintyg. Om du inte har det måste du skaffa ett sådant inom ett år.
Försäkring
Du är enligt stadgarna skyldig att ha ansvarsförsäkring för din båt som täcker de skador du kan komma
att orsaka andra. En sådan brukar ingå i försäkring som täcker skador på den egna båten. Gällande försäkring är en förutsättning för att du skall få ha din båt i hamnen, få den sjö- och torrsatt på klubbens
varvsområde eler besöka klubbholmen.

Kö till båtplatser och medlemskap
RBK har kö till båtplatser och medlemskap. Köavgiften är 600 kr och ködatum är detsamma som betalningsdatum. Information om hur du gör betalningen skickas så snart vi fått in en komplett ansökan.
Du köar för en plats som passar din båt. Har du inte båt ställer du dig i kö för en angiven platsstorlek.
Ansökan om medlemskap prövas i ködatumordning, med hänsyn till tillgängliga platser och mot bakgrund av föreningens ändamål. Om du erbjuds plats kan du tacke nej en gång och vänta till året efter.
Därefter är köplatsen förbrukad.Köavgift betalas aldrig tillbaka.
Meddela alltid klubben ändrade telefonnummer och e-postadresser så att du alltid kan nås för erbjudande om plats. I annat fall riskerar du att gå miste om plats trots att du egentligen var i tur!
Kontaktuppgifter till klubben finns på www.rorstrandsbk.se
RBK har ett datoriserat medlemsregister. Registret innehåller uppgifter om medlemmarnas namn, personnummer, adresser, telefonnummer, VHF-anrop, nautiska kompetens, medlemskap och uppdrag i föreningen samt båtar, försäkringar och avgifter. Samma uppgifter kan registreras om köande.
Uppgifterna används endast i klubbens och båtlivsorganisationerna SMBFs och SBUs verksamheter.

