
 

BBK information till alla medlemmar hösten 2017 

Vi i styrelsen hoppas att alla medlemmar har haft en bra båtsommar. Styrelsen har arbetat ganska 

många timmar för ett begränsat arvode och ber därför att medlemmarna har förståelse för att vi alla 

måste hjälpas åt med att känna ansvar för hamnen, klubben  och dess verksamhet. BBK är en ideell 

förening och har inte en marinas alla möjligheter att serva den enskilde medlemmen i alla önskemål. 

Informationen som vi vill ta upp berör följande ämnen: 

1. SBU-registret 

2. Arbetsdag i höst 

3. Arbeten som pågår i hamnen 

4. Nästa säsong, lite datum 

5. Sjösättning och upptagning 

1.  SBU-registret är ännu inte komplett. Det har från hösten 2016 till våren 2017 inkommit 170 svar 

från BBK 235 medlemmar. Av de som inte svarat är 26 medlemmar med båtplats, resten passiva 

medlemmar eller de som gått ur BBK.  Som vi skrev till er föregående höst behöver vi uppgifterna 

enligt blanketten för att kunna få automatisk adressändring, en e-mail adress för att kunna nå ut med 

information snabbt och billigt samt att de medlemmar som har båtplats är ägare till sin båt och 

korrekt försäkrade (familjemedlemmar räknas OK).  

Många av de ifyllda blanketterna  har tyvärr inte varit fullständiga, vanligast saknas vem som står 

som försäkrad på båten.  Annat har varit saknad e-mail, saknad postnummer och postort, 

ofullständiga båtuppgifter, bomnyckelnummer etc. 

När vi fullt ut har gått in i Svenska Båtunionens register kan vi dela ut inloggningsuppgifter för 

medlemmarna så att nattvakter kan bokas, interna e-mail skickas, se vilka egna uppgifter som är 

inlagda för medlemmen m.m. För att BBK ska ha korrekta försäkringar för hamnen och klubben 

måste alla båtar i hamnen vara försäkrade enligt BBK stadgar (utdrag ur § 12 ”Båtplatsinnehavare ska 

vara ägaransvarig för sin båt och ha sin båt tillräckligt försäkrad”). 

Fyll i blanketten igen! Med alla uppgifter korrekt ifyllda och maila/posta in det till BBK 

medlemsansvarige. Har ni frågor kontakta mig: medlemsansvarig@bjorkviksbatklubb.com 

Blanketten är bifogad och finns även på hemsidan under lämna uppgifter. 

2. Arbetsdagen i höst planeras till söndagen 15 oktober kl 09 – 12 med åtföljande korvgrillning.   

Tänk även på att hamnen är obevakad efter arbetsdagen den 15 oktober! 

            

3. Styrelsen håller fortfarande på med att försöka få till så att bryggorna inte ska röra sig så mycket i 

sidled. Dykeriarbeten har genomförts men vi vill följa upp resultatet av arbetena. Plåtarna vid 

landgångarna på några av bryggorna har gnagts sönder av bryggornas rörelser och ska åtgärdas på 

nytt. Planering pågår för att justera 100-bryggans rörelse i höjdled (skjutning av pålar vid 

stenkistorna). 
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4. Årsstämman planeras preliminärt till söndagen den 14 januari 2018. Tid och plats enligt senare 

kallelse. Utskick beräknas gå ut i början av februari  och att avgifterna till BBK ska vara betalda 

preliminärt till den 15 mars 2018. 

5. Styrelsen har beslutat att inte genomföra någon gemensam upptagning av båtarna i höst. Det har 

varit mycket krångel att få åkare som åtar sig uppdraget, alla medlemmar har inte varit på plats i tid 

enligt listan, dyrare timavgifter m.m.  Det har dessutom varit en hel del klagande på styrelsen som 

enligt stadgarna inte har haft någon skyldighet att ordna sjösättning och upptagning. Det är nu så få 

som velat ha denna service (17 st) så att de medlemmar som är intresserade att samordna får göra 

det i egen regi. Tänk då på att boka kranbil m m i god tid. 

OBS! Tänk på att SBU-blanketten skickas in så snart som möjligt. De medlemmar med båtplats som 

inte fyller i blanketten riskerar att bli av med sin båtplats säsongen 2018. Vi måste alla hjälpas åt 

och se till att detta fungerar, vilket kommer att underlätta för både för styrelsen och den enskilde 

medlemmen i framtiden. 

 Avslutningsvis hoppas vi i styrelsen att ni har haft en bra sommar. 

För styrelsen  

 

Lennart Nilsson Sönne 

BBK ordförande  

 

 


