Vägledning –
Medlemmar och avgifter
Beslutade 2014-04-01

Medlemskap
Enligt 2 § i stadgarna finns fyra kategorier av medlemskap. Dessutom kan en medlem
utses till hedersledamot av styrelsen.
Båtägande medlem
är ett medlemskap avsett för person vars båt är registrerad i klubben.
Den som vill bli medlem ska lämna en ansökan om medlemskap till styrelsen på
särskild blankett. Finns det inte önskad båtplats för den sökande kan denne, mot
avgift, ställa sig i kö. Styrelsen prövar ansökan om medlemskap först då plats finns.
Besättningsmedlem
är ett medlemskap avsett för person, (delägare, anhörig, kamrat, etc), som utgör
besättning på båt som är registrerad i klubben och som önskar vara medlem i klubben.
Den som vill bli medlem ska tillsammans med sin båtägande medlem lämna en
ansökan om medlemskap till styrelsen på särskild blankett.
Icke-båtägande medlem
är ett medlemskap för tidigare båtägande medlem som vill fortsätta att vara medlem i
klubben även om han eller hon inte längre har en båt registrerad i klubben.
Icke båtägande medlem kan anmäla intresse av att åter bli båtägande medlem och har
då har förtur till plats i hamnen eller på varvet framför de som köar för medlemskap.
Ständig medlem
är ett medlemskap som klubbmöte kan tilldela en medlem som fyllt 65 år och på ett
förtjänstfullt sätt gagnat klubben. Ständig medlem är befriad från Årliga avgifter.
Hedersledamot av styrelsen
är inte en särskild form av medlemskap. Till hedersledamot kan klubbmöte utse en
tidigare styrelseledamot som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben. Hedersledamot
är befriad från Årliga avgifter.

Medlemskapets innebörd
Klubbens är en ideell förening som arbetar bl a för att främja båtlivet och ett gott
sjömanskap. Klubben är inte ett företag som driver en marina. Det innebär att
medlemmarna förväntas delta i klubbens verksamhet och i skötseln av klubbens
anläggningar. Det räcker således inte att bara betala sina årliga avgifter.

Anvisningar och föreskrifter
för klubbens anläggningar är varje medlem skyldig att känna till och följa.
Medlemmar är också skyldiga att följa hamnkaptens, varvsförmans och klubbholmsansvarigs muntliga och skriftliga anvisningar samt deras beslut om tilldelning eller
byte av båtplats. Tilldelad plats får inte hyras eller lånas ut utan respektive funktionärs
medgivande.
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Avgifter
Avgifter för medlemmar beslutas enligt stadgarna av medlemmarna själva på
klubbmöte. Årliga avgifter för medlemskap och båtplatser ska vara betalade senast vid
utgången av februari månad varje år.
Avgifterna avser kalenderår. Den som betalat för varvsplats får dock kvarstå som
medlem till dess båten är sjösatt vid ett ordinarie sjösättningstillfälle om medlemmen
senast i samband med aviseringen anmäler att hon eller han vill gå ur.
Avgifter för andra än medlemmar, t ex vinterliggare och gästande från andra klubbar
beslutas av styrelsen.
Samtliga avgifter publiceras på webbplatsen www.rorstrandsbk.se och finns anslagna i
hamnen.

Arbetsplikt
Varje medlem ska enligt stadgarna utföra beordrat arbete i klubbens verksamhet och
för skötseln av klubbens anläggningar. För båtägande medlem gäller som riktmärke
att man ska bidra med omkring fem timmars arbete årligen. Mängden arbete ska ses
över en lite längre tid. Man kan delta i ett större projekt ett år och inte göra just
någonting ett annat.
Arbetsplikt ska inte förväxlas med medhjälparplikt på varvet. Den senare är en
skyldighet som gäller för de som torr- och sjösätter på varvet.

Medlemsregister
Styrelsen för register över medlemmarna. Registret får innehålla uppgifter om medlemmarnas namn, personnummer, adresser, telefonnummer, VHF-anrop, nautiska
kompetens, typ av medlemskap, uppdrag i föreningen samt om båtar, försäkring,
båtplatser och avgifter.
Uppgifterna används endast i klubbens och båtlivsorganisationerna SMBFs och SBUs
verksamheter och lämnas inte ut till annan.

Nyckel
Varje medlem oavsett kategori får kvittera ut högst en nyckel mot erläggande av
deposition. Utkvitterad nyckel får inte lånas ut till den som inte medlem.
Utkvitterad nyckel inaktiveras om medlemmen inte betalat sina avgifter i tid.

Vimpel (gös)
Medlemsbåt som har plats i hamnen ska föra klubbens vimpel (gös) eller annat
godkänt märke som utvisar klubbmedlemskapet.

