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Anvandande av bryggplats 
Om medlem inte anvant sin anvisade bryggplats under tre (3) ar har Bollnas Batklubb 
mojiighet/ratt att aterbetala depositionen for bryggplatsen. 
Manga personer star i ko for att fa bryggplats och vara platser ska anvandas. 
I ovrigt se § 5 i gallande stadgar. 
Avgifter 
Foljande avgifter galler for aktiva medlemmar i Bollnas Batklubb. 
Medlemsavgift 600 kr 
Arsavgift for bryggplats 500 kr 
Intradesavgift for ny medlem 600 kr 
Passiva medlemmar betalar 300 kr i medlemsavgift 
Depositionsavgift 800 kr betalas endast en gang och aterbetalas nar bryggplatsen aterlamnas till 
foreningen. Avgiftema debiteras samtidigt. 

Batbyte 
Om du som medlem har for avsikt att byta bat anmaler du detta till Hamnchefen 
for att underlatta placering/fordelning av platser vid vara bryggor i hamnen. 
Nya batens mattuppgifter ska lamnas gallande langd och bredd. 

Forsakring 

Varje batagare ar skyldig att ha giltig forsakring for sin bat nar baten ligger i hamnen. 

Rison 
Vid var klubbo Rison har medlemmar och deras sallskap ratt att vistas. Lamna stugan och on i det 
skick du sjalv onskar firma dem. Diska, siada och ia med dina sopor hem. 
Ordningsregler i hamnen 
Ingen tankning vid bryggoma, anvand servicebryggan for detta andamal. 
Ta hem dyrbar utrustning fr^n baten, stolder kan forekomma. 
Lamna inga personliga tillbehor kvar pa bryggoma. 
Fortoj din bat pa ett sakert satt och anvand fortojningsgods av god kvalite och av ratt dimension. 
Har du en stavogla pa baten sa anvand den till att lasa fast baten med ett av forsakringsbolaget 
godkant las och katting. Fendra av din bat pa ett sakert satt. 

Sakerhet 
Gor en egen sakerhetskontroll av din bat infor varje ny sasong. 
Anvand Svenska Batunionens material till hjalp for detta. 
Lank finns pa foreningens hemsida. 

Franifbrande av bat 
Kor sakta inom hamnomradet. 
Se till att du inte river upp sjo sa att andra batar och vara bryggor kan ta skada. 
Detta galler aven vid bryggorna pa Rison. 
f^sa alltid hdnsyn och ett gott sjdmanskap. 


