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Avtalsvillkor för varvsplats, 20090303
§ 1 Avtalstid
Avtalstiden kan vara
– tillsvidare
– annan tid enligt överenskommelse.
Avtalstiden framgår av avtalet.
§ 2 Vilken båt avtalet gäller för
Avtalet är personligt och gäller endast för den båt som finns angiven i
avtalet. Medlem äger rätt att teckna avtal endast för egen eller delägd båt.

För Ekerö Båtklubb
Klubbens åtagande innebär endast upplåtande av plats för uppställning
av medlemmens båt och innefattar inte förvaring eller tillsyn av båt eller
annan egendom tillhörig medlemmen. Medlemmen är införstådd med att
klubben inte har någon ersättningsskyldighet för skada som drabbar
medlemmen, medlemmens båt eller medlemmens tillhörigheter.
Lyft av båt sker genom avtal direkt mellan båtägare och kranfirma och
klubben ansvarar inte för skador som orsakas vid sjösättning och upp‐
tagning av medlems båt.

Vid båtbyte skall nytt avtal träffas.
Mindre båt, t ex. jolle eller kanot, får placeras under den båt för vilken
avtal om varvsplats har träffats utan att extra avgift tas ut. En förutsätt‐
ning är att den mindre båten ryms under den större båtens täckning.
§ 3 Disposition av varvsplats
Varvsplats anvisas av ansvarig funktionär och båt får endast placeras på
den anvisade platsen.
Platsen disponeras från upptagning till sjösättning under den säsong/tid
som framgår av avtalet.
Vid upplåtelsetidens slut skall båten avlägsnas från uppläggningsplatsen.
§ 4 Överlåtelse av plats
Varvsplats får inte överlåtas. Inte heller får medlem låna eller hyra ut
varvsplats utan ansvarig funktionärs medgivande.
§ 5 Avgifter
Avgiften för varvsplats bestäms av årsmötet. Avgiften debiteras av klub‐
ben och skall av medlem betalas inom angiven tid.
§ 6 Allmänna bestämmelser
Medlem är skyldig att hålla ordning inom klubbens område och att väl
vårda och aktsamt använda klubbens anläggningar och utrustning.
Båt får inte lämnas hängande i kran eller stående i ramp utan ansvarig
funktionärs medgivande.
Byggnad av vad slag det vara må får inte uppföras utan tillstånd av ansva‐
rig funktionär.
Båtägare som har önskemål om att täcka sin båt med fristående ställning
(hus) skall senast den 1 september ansöka om detta hos ansvarig funk‐
tionär. I ansökan skall anges ställningens längd och bredd. Avgiften för
varvsplatsen beräknas i sådana fall utifrån dessa mått.
Om sådan ställning byggs utan överenskommelse med ansvarig funktio‐
när förbehåller sig klubben rätt att anmoda rivning eller ombesörja att så
sker på medlemmens bekostnad.
Medlem är skyldig att följa klubbens föreskrifter och funktionärers an‐
visningar.
§ 7 Försäkring
Båt skall vara ansvarsförsäkrad och medlem är skyldig att på anfordran
av klubben styrka att ansvarsförsäkring finns.
§ 8 Ansvarsskyldighet
För medlemmen
Skada, vari innefattas såväl sakskada som förmögenhetsskada, som med‐
lemmen själv, eller annan som med hans tillåtelse sysslat med båten,
vållat klubben eller klubbens egendom skall ersättas av medlemmen med
belopp som klubben bestämmer. Detta kan vara den kostnad som klub‐
ben åsamkats genom ansvar mot tredje man, kostnaden för att avhjälpa
eller begränsa skada, nyanskaffningsvärdet, dagsvärdet eller repara‐
tionskostnaden för att återställa eller återköpa egendom. Medlemmens
ansvar innefattar även skada som uppstått genom bristfällig uppall‐
ning/uppställning av båten, genom bristfällig förankring av täckningsma‐
teriel och genom utsläpp från båten.

§ 9 Uppsägning av avtalet
För medlemmen
Uppsägning av avtal om varvsplats skall, om avtalstiden är ”tillsvidare”,
göras skriftligt till ansvarig funktionär senast en månad före aktuell sä‐
song enligt avtalet. För sent inkommen uppsägning medför, om platsen
inte kan hyras ut till annan medlem, betalningsskyldighet för nästkom‐
mande period.
För Ekerö Båtklubb
Klubben äger rätt att senast två månader före aktuell säsong säga upp
tillsvidareavtal om plats inte kan beredas för båten/medlemmen.
Klubben äger rätt att säga upp avtalet att upphöra omedelbart om med‐
lemmen åsidosätter bestämmelserna i dessa avtalsvillkor. Samma rätt
äger styrelsen om medlemmen häftar i skuld till klubben och skulden
varit förfallen till betalning mer än en (1) månad. (Se även Stadgar för
Ekerö Båtklubb, § 10)
§ 10 Åtgärder då avtalet har upphört
För medlemmen
Båt, vagga och övrigt pallvirke samt täckmateriel skall föras bort från
klubbens område inom en vecka efter det att avtalet har upphört. Över‐
enskommelse om annan tid kan träffas med ansvarig funktionär.
För Ekerö Båtklubb
Klubben äger rätt att flytta på båt inom området, avlägsna båt från områ‐
det eller sälja båt om medlemmen inte själv har avlägsnat sin båt från
varvsplan enligt föreskriven tid. Denna rätt har klubben en månad efter
det att medlemmen skriftligen, till den adress som finns angiven i avtalet,
har uppmanats att flytta båten. Kostnader för bortskaffning betalas av
medlemmen. Vid försäljning har klubben rätt att ta ut sina kostnader
och/eller fordringar på medlemmen.
Avtalsvillkor efter uppsägning
Medlems skyldigheter och klubbens rättigheter enligt dessa avtalsvillkor
kvarstår fram tills dess medlems egendom förts bort från klubbens om‐
råde.
§ 11 Uppallning av båt
Vagga skall vara av sådant utförande och i sådant skick att den på ett
betryggande sätt håller båten. Lösa stöttor, s.k. ”plockepinnstöttning”,
accepteras inte.
Medlemsnummer skall vara placerat tydligt och väl synligt på främre
delen av vaggan eller i förekommande fall på presenningen eller båthu‐
set.
Vaggor, pallningsvirke och ställningar skall senast en vecka efter sjösätt‐
ningen placeras på av klubben anvisad plats. Materielen skall vara tydligt
märkt med medlemsnummer. Vid underlåtenhet är medlem skyldig att
ersätta klubben för flyttning och/eller uppeldning av materielen.
§ 12 Förvaring av master
Master och bommar till segelbåtar förvaras i maststicken. De skall vara
märkta med medlemsnummer. Spridarna skall vara nedmonterade.
§ 13 Sjösättning och upptagning
Sjösättning och upptagning av båt sker på av klubben fastställda dagar.
Arbetsplikt gäller under hela det arbetspass där båten ingår.
Medlem kan själv ta upp eller sjösätta båt vid annan tidpunkt efter över‐
enskommelse med ansvarig funktionär.
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§ 14 Användning av el
Elkablar skall vara av godkänd typ och försedda med skyddsjord. Eventu‐
ella skarvdon skall vid regn och ”våta” arbeten skyddas mot fuktinträng‐
ning.
För längre tids användning av el samt om kablar måste lämnas utan till‐
syn under en längre tid skall ansvarig funktionärs tillstånd inhämtas.
Elektriska värmeelement får endast användas inom klubbens område
efter särskilt tillstånd av ansvarig funktionär.
§ 15 Ändrade avtalsvillkor
Ändringar av avtalsvillkor för varvsplats beslutas av styrelsen. Den se‐
naste versionen av avtalsvillkor gäller för avtalet oberoende av när detta
tecknats.

