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Grundat 1917

Bäste båtvän!
Som ordförande i Sölvesborgs Segelsällskap vill jag hälsa dig välkommen till vår
båtklubb och till vår fina gemenskap på sjön, bryggor och landbacke.
Sölvesborgs Segelsällskap (SSS) bildades år 1917 och har idag cirka 170 medlemmar.
Vi är anslutna till Svenska Båtunionen genom Blekinge Båtförbund, samt till Svenska
Seglarförbundet genom Blekinge Seglarförbund.
När SSS i början av 70-talet invigde klubbstugan var det en viktig milstolpe i klubbens
historia. Då blev det ett nyvaknande i båtlivet som innebar en stor tillströmning av nya
medlemmar. Med frivilligt arbete och en välvillig inställning från kommunens sida
skapades vår småbåtshamn och har sedan dess förbättrats och utökats till den
anläggning den är idag. Optimistjolleklubben Timan och Sjöräddningssällskapet som
också har verksamhet i Hermans Heja bildar tillsammans med SSS ett centrum för
sjösport och båtliv i denna del av Blekinge.
Grundidén för SSS är att främja båtsport och att utveckla medlemmarnas sjömanskap
samt att verka för gott kamratskap och idrottsanda.
Alla medlemmar och deras åsikter är viktiga. För att gemenskapen skall fungera bra är
det mycket viktigt att vi har en bra kommunikation mellan medlemmar och styrelse och
mellan medlemmarna. Det är styrelsens ansvar att leda verksamheten och den måste ha
dina synpunkter för att kunna använda dem på ett för SSS bra sätt.
För din egen och andras trivsel är det viktigt att du tar del av och följer de regler som vi
har inom SSS för olika avdelningar inom verksamheten. Vår klubb är i stort behov av
att kunna utföra underhållsarbeten och nybyggnationer med hjälp av egna medlemmar.
Därför har vi den så kallade ”arbetsplikten”, något som är mycket viktigt för att vår
verksamhet ska fungera bra.
Detta informationspaket hoppas jag skall hjälpa dig att få svar på de flesta frågor som
rör vår verksamhet. På hemsidan, www.solvesborgssegelsallskap.se , och anslagstavlan
finns förteckning över våra funktionärer. Du är alltid välkommen att kontakta någon av
oss vid frågor eller om du behöver hjälp med något.
Du hittar oss också på Facebook och gruppen Sölvesborgs Segelsällskap.
Än en gång – varmt välkommen till SSS. Visst är det härligt att vistas på sjön och njuta
av friheten oavsett om det är någon timme då och då, för en helg eller för en längre tur
under semestern. Jag hoppas du skall trivas hos oss och att det vi kan göra tillsammans
passar dina behov.
Nils-Gunnar Berg, ordförande
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Stadgar för Sölvesborgs Segelsällskap
Sölvesborgs Segelsällskap (Klubben) bildades den 11 september 1917 och har sin
hemort/verksamhetsområde i Sölvesborg och anläggningarna i Hermans Heja.
Föreningen är ansluten till Svenska Båtunionen (SBU) samt Svenska Seglarförbundet.
§1
Övergripande
1.1
Ändamål
Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet.
Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.
1.2
Standert och emblem
Sällskapets emblem består av initialerna SSS. Standert har utformning av en likbent triangel
med proportionerna mellan bas och höjd som ett till två. Standert skall vara vit med
sällskapets emblem i blått samt med blå kant runt standerten.
Standert bör under båtsäsongen föras av varje båt tillhörande sällskapet.

§2
Medlemskap
2.1
Ansökan och antagning
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny
medlem.
Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål. Information om att
ny medlem tillkommit/lämnat skall delges övriga medlemmar på lämpligt sätt.
2.2
Medlemskategorier
Medlemmar kan indelas i följande kategorier:
1.
enskilda vuxna medlemmar
2.
enskilda ungdomsmedlemmar
3.
familjer (familjemedlem skall ha samma bostadsadress samt vara registrerad i
klubben)
4.
hedersmedlem
Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 3.
Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt mångårigt gagnat klubben, kan på styrelsens förslag
väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte.
Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen.
Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

2.3
Rättigheter
Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet.
Rättigheter till hamn- eller uppläggningsplats beror på tillgången på för båten lämplig plats.
Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad hamn- eller
uppläggningsanläggning. Se vidare § 12.
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2.4
Skyldigheter
Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar,
ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra
sin båt.
Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är
ersättningsskyldig.
Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad och i sjödugligt skick.
2.5
Utträde
Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte betalat fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens
prövning anses ha utträtt ur klubben.
2.6
Uteslutning
På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur klubben
om medlem
• motverkar klubbens syften
• skadar klubbens intressen
• inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
• gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom
klubben att dess anseende äventyras.
För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.
Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till
föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att
uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till
uteslutningen.
§3
Beslutande instanser
Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte
eller extra föreningsmöte.
Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar
beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten.
Se § 8.
§4
Verksamhetsår
Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 januari tom 31 december.
§5
Avgifter
Samtliga avgifter enligt bilaga 4 fastställs årligen av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter
beslut på föreningsmöte.
§6
Betalning
Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.
Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum.
Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift
kan läggas till det ursprungliga beloppet.
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§7
Föreningsmöten
7.1
Antal möten
Förutom årsmöte skall två ordinarie föreningsmöten hållas under verksamhetsåret. Därutöver
kan extra föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena.
7.2
Kallelse
Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda minst 14 dagar
före mötet. Kallelsen sker per post eller via e-post.
7.3
Förslag till dagordningspunkt / motion
Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast fyra veckor före
sista tidpunkt för utsändande av kallelse till mötet skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet
behandlat.
7.4
Årsmöte
Årsmöte hålls årligen före utgången av januari månad.
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
• Val av ordförande och sekreterare för mötet
• Val av protokolljusterare och rösträknare
• Fastställande av röstlängd för mötet
• Fråga om mötet är behörigen utlyst
• Fastställande av dagordning
• Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste
verksamhetsåret
• Revisorernas berättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Propositioner och motioner
• Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
• Val av ordförande
• Val av styrelse
• Val av revisorer
• Val av valberedning
• Övriga val
7.5
Övriga ordinarie föreningsmöten
Övriga ordinarie föreningsmöten avhålls som vår- respektive höstmöte och då i samband med
arbetsdagar när så kan ske.
7.6
Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta
påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst en tredjedel av klubbens
medlemmar.
Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.
7.7
Rösträtt, beslut och val
Varje medlem, som fyllt 16 år och betalat gällande avgifter har rösträtt på möte.
Familjemedlemskap berättigar enbart till en röst.
Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen, eller om mötet med enkel
majoritet beslutar hantera ärendet.
Valbara till styrelsen, valberedning och till revisorer är de medlemmar som nominerats. Vid
familjemedlemskap gäller att högst 1 person är valbar till dessa funktioner.
Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem.
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Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Avgörande sker genom öppen omröstning utom vid personval eller då någon fordrar sluten
röstning.
Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av
ordförande för mötet.
Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter
lottning.
§8
Styrelse och förvaltning
8.1
Styrelsens sammansättning och val
Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, vice ordförande samt minst fyra
ledamöter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år. Ordförande och hälften av ledamöterna
väljs ett år och resterande nästa år. Styrelsen konstituerar sig vid första möte efter årsmötet.
8.2
Styrelsens skyldigheter
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock
minst tio gånger per år.
Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.
För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig.
Reservation skall antecknas i mötesprotokollet. Vid omröstning och lika röster mot lika gäller
den röst som ordföranden företräder.
Firmateckning:
Styrelsen i sin helhet kan teckna firma. Ordförande och kassör tecknar var för sig firma upp
till belopp av 10 000 kronor. För belopp därutöver upp till 15 000 tecknar ordförande och
kassör i förening. Belopp över 15 000 tecknar styrelsen.
Det åligger styrelsen att:
• Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
• Konstituera sig vid första styrelsemöte efter årsmötet och snarast fördela arbetsuppgifterna
inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal. Fördelningen skall
dokumenteras i protokoll och förvaras hos sekreteraren. Styrelsen kan under sig utse
kommittéer eller personer med speciella ansvarsområden.
• Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
• Representera klubben.
• Förvalta klubbens egendom och medel.
• Besluta om firmatecknare.
• Besluta om antagning av ny medlem.
• På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.
§9
Revisorer
Klubben skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår
växelvis vartannat år. En revisorsuppleant väljs varje år för en tid av ett år.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte
avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet. Revisorerna har rätt att
fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar, samt att närvara
vid styrelsens möten. Förtiger revisorerna känd misskötsel av räkenskaperna har de samma
ansvar som styrelseledamot.
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§ 10
Valberedning
Valberedningen bestående av tre ordinarie ledamöter, varav en sammankallande och 1
suppleant väljs av årsmötet för en tid av ett år.
Valberedningens uppgift är att:
• Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för
val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.
• Motta nomineringar från klubbens medlemmar.
• Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
• Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.
§ 11
Förtjänsttecken och emblem
Förtjänsttecken och emblem utdelas ej i klubben. Hedersmedlem kan utses se §2.2
§ 12
Hamn och uppläggningsanläggningar
För förhållandena vid klubbens anläggningar finns särskilt av klubben utfärdade
bestämmelser. Dessa fastställs av föreningsmöte eller årsmöte.
§ 13
Stadgeändring
Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.
För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid
två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra
godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.
§ 14
Klubbens upplösning
Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall
framgå av kallelsen. För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två
föreningsmöten med minst en månads mellanrum.
Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara
med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.
Stadgarna reviderade och antagna vid höstmöte den 23 oktober 2016 samt vid årsmöte 29
januari 2017.
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ALLMÄN INFORMATION
1. Alla medlemmar är skyldiga att ta del av SSS:s ordningsföreskrifter.
2. SSS Ställer båtplats till medlems förfogande.
Tilldelning av båtplatser sker kontinuerligt och efter tillgång av lediga platser.
När båtplats tilldelas ska avtal mellan båtägare och SSS tecknas.
Båtplatsen är inte personlig. SSS äger rätt att byta plats om det krävs för bättre utnyttjande av
hamnen.
Båtplatsinnehavaren får inte överlåta sin plats till någon annan.
3. Eluttagen på bryggor och hamnplanen är avsedda för elverktyg och laddning av batterier. Vid
annan och/eller längre anslutning skall ansvarig i styrelsen kontaktas.
Se vidare i ”Föreskrifter för el-användning”.
4. Vinterförvaring av båtar är på hamnplanen. Om någon vill ligga med sin båt på bryggplats
under vinter skall ansvarig i styrelsen kontaktas.
Den båtägare som väljer att ligga kvar i vattnet under vintern ansvarar för att bommarna vid
båtplatsen hålls isfria för att inte skadas
5. För vinterförvaring av båt utan bryggplats skall avtal tecknas med SSS för varje vinter.
6. Sommarförvaring av vaggor och annat pallmaterial skall vara på pallgården.
7. Om båt måste ligga kvar på hamnplanen under sommaren skall ansökan om detta göras till
styrelsen på särskild blankett.
8. Hamnplanen får inte vara bygg- eller campingplats och skall vara städad senast till
arbetsdagen, ”stora städardagen”, efter andra sjösättningen. Kolla i årskalendern eller på
anslagstavlan efter aktuellt datum. Har du önskemål om tillfällig uppställning för reparation
eller liknande, kontakta ansvarig i styrelsen.
9. Vid lån av SSS-båten skall den återlämnas rengjord och förtöjd på sin plats.
I första hand skall den gröna roddbåten användas. Åror finns i materielboden.
10. Klubbstugan har ett kodlås på ytterdörren. Aktuell kod skickas ut tillsammans med debitering
av medlemsavgiften. Samma kod gäller till miljöstationen.
11. Medlemmar kan mot en avgift erhålla nyckel som passar till dörren till materielboden samt till
nyckelskåpet i klubbstugan.
I nyckelskåpet finns diverse nycklar till anläggningen.
För allas trevnad, glöm inte att hänga tillbaka nycklarna.
Nyckel, vimplar, märke m.m. kan köpas av ansvariga inom styrelsen.
12. Nyttja utrustningsbryggan med omtanke så att alla kan komma till när de behöver det. När du
förtöjer på gulmarkerat område får du inte lämna båten.
13. Mastkranen får användas av klubbens medlemmar för av- och påmastning. Kabel till motorn
finns i miljöstationen och materielboden. Observera att max vikt är 400 kg. Före lyft är Du
skyldig att kontrollera så att inga skador finns på stropp, vajer lyftkrok eller dylikt. Eventuella
skador anmäls till ansvarig i styrelsen. Var observant så att ingen vistas under hängande last.
Var speciellt vaksam om barn finns i närheten.
14. Tömningsstationen för latrintömning skall användas! Anvisning finns i stugans tambur.
Nyckel finns i miljöstationen.
Ordningsföreskrifter och avtal finns senare i häftet och på hemsidan.

9

Ordningsföreskrifter Sölvesborgs Segelsällskap
1. Nyttjandetid och avtal
Bryggplats och uppläggningsplats får utnyttjas under tid som framgår i avtalet och under
förutsättning att båtägaren följer i avtalet överenskomna regler och allmänna villkor.
2. Avgifter
Avgifter utgår enligt gällande fastställd taxa.
Skulle avgift inte betalas i rätt tid, äger SSS rätt att på båtägarens bekostnad undanskaffa
båten och båtägarens tillhöriga utrustning.
3. Båtägaren åligger
att ta del av och följa SSS:s gällande ordningsföreskrifter
att vid all trafik inom hamnområdet iaktta varsamhet och nedbringa farten (3 knop), så att
skada ej uppstår på anläggningen och andra båtar.
att iaktta ordning inom hamnområdet, allt avfall lämnas på avsedd plats.
att själv transportera avfall av större och tyngre dimension till kommunens miljöstation.
att tillse att båt är säkrad och försedd med erforderligt antal fendrar, stöttor och andra
anordningar för att inte skada skall uppstå på intilliggande båt, brygga eller boj.
att vid reparation och underhållsarbete tillse att alla rester av arbetet omhändertas i enlighet
med gällande miljöregler
att väl vårda och aktsamt begagna hamnens anläggningar och utrustningar
att säkra löpande rigg för att eliminera störande ljud från fall och skot.
att förvara jolle på därför avsedd plats, ej på eller under bryggor
att om hamnansvarig eller styrelsen påfordrar, flytta båten till anvisad plats
att själv ombesörja och/eller medverka vid båtens uppläggning och sjösättning
att ställa sig vederbörliga myndigheters föreskrifter till efterträdelse
att ta del av och följa gällande brand- och säkerhetsföreskrifter
att vid nyttjanderättstidens utgång bortföra båten, såvida inget annat avtalats
att vid uppläggning på hamnplan ha båt, mast, vagga eller vagn märkta med namn och
telefonnummer
4. Det är inte tillåtet för båtägaren
att utan medgivande från SSS: styrelse överlåta, uthyra eller utlåna brygg- eller
uppläggningsplats.
att förvara och lagra annan materiel inom hamnen än vad utrymmena är avsedda för.
att i skjul, på brygga eller uppläggningsplats förvara eldfarliga vätskor.
att vidta åtgärder som förhindrar eller försvårar trafiken i hamnen och på hamnområdet:
Exempelvis förtöja med ankare eller linor som hindrar båttrafiken.
att med båt, jolle eller annan farkost okynnesköra i eller i anslutning till hamnen
att utan medgivande lämna båt stående på slip eller vid markerad utrustningskaj,
att släppa ut någon form av olja och drivmedel i hamnbassängen.
att utan särskilt skriftligt medgivande från styrelsen låta båt stå på hamnplan under
sommaren.
att utan medgivande uppföra byggnad, trappa, lejdare el.dyl. i hamnen eller på hamnområdet
att inom hamnområdet använda båttoalett med direktutsläpp.
att utan styrelsen medgivande:
På båt eller hamnområde använda öppen eld utom på etablerad grillplats.
Tälta eller ställa husbil eller husvagn på hamnens område.
Använda klubbstugan för permanent eller semipermanent boende eller nyttjande. Vi sådan
godkänd användning debiteras densamma.
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5. Ansvar
Båt ligger i hamnen helt på båtägarens ansvar. Det åligger båtägaren att hålla båten
erforderligt försäkrad. Försäkringsbevis skall på anmodan uppvisas.
Båtägaren är ersättningsansvarig för alla skador på anläggningar, material och person, som är
orsakade på grund av fel, bristande underhåll, överträdelse av hamnens bestämmelser eller
besättningens oaktsamhet. Ansvaret gäller för direkt eller indirekt skada under tilläggning,
avsegling eller uppehåll på hamnens område.
Hamnen ansvarar för förtöjningsanordningar i brygga, boj, bojkätting och bojsten. Det är
båtägarens skyldighet att omgående anmäla skador eller brister på utrustningen.
Båtägaren ansvarar för att även vederbörandes gäster följer hamnens regler och
ordningsföreskrifter
Brygg- och uppläggningsplats gäller endast för i avtalet uppgiven båt och ägare. Båtbyte eller
ändrade ägandeförhållanden skall omgående anmälas till styrelsen.
Båtplatsen uthyrs i befintligt skick
Styrelsen för SSS förbehåller sig rätten att ändra i dessa ordningsföreskrifter. Gällande
ordningsföreskrifter skall alltid finnas på anslagstavlan i klubbstugan och SSS:s hemsida.
Bryter båtägaren mot ovanstående regler och föreskrifter är SSS berättigad att med omedelbar
verkan häva avtalet och/eller på båtägarens bekostnad vidta de åtgärder som kan vara
påkallade på grund av det inträffade.
Hamnen fritas från allt ansvar för härigenom vidtagna åtgärder.
Sölvesborg den 5 oktober 2015.
Ordförande SSS
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Båtplatsavtal Sölvesborgs Segelsällskap
Bryggplats nr ………
SSS uthyr till båtägaren brygg- och/eller uppläggningsplats enligt nedanstående villkor.
Båtägaren:
Namn ………………………………………………………………………………
Gatuadress …………………………………………………………………………
Postnr …………………..Postadress ……………………………………………...
Telefon, bost………………………Mobil……………………..Arb………………………
Vid flera ägare anges endast den huvudansvarige.
Båtuppgifter:
Båtens namn……………………………. Fabrikat…………………. Modell………………
Löa ……… Bredd ……… Vikt …..… Djup ……... Båttyp…………………….
Försäkringsbolag…………………………

Försäkringsnr. ………………

☐ Jag försäkrar på heder och samvete att ansvarsförsäkring ingår i min försäkring.
Allmänna villkor
Avgifter för brygg och uppläggningsplatser och medlemsavgift bestäms av SSS:s årsmöte.
Avgifterna betalas i förskott senast den 31 mars och gäller för kalenderåret.
Med innehav av bryggplats och/eller uppläggningsplats följer en arbetsplikt på 12 timmar
enligt timtaxa beslutad av årsmötet.
Vid ej utförd arbetsplikt debiteras båtägaren gällande timtaxa per ej utförd plikt-timme.
Y-bomsdeposition erlägges och återfås vid årsskiftet efter detta avtals upphörande.
Har avgift för brygg- respektive uppläggningsplats inte betalats i föreskriven tid, kan avtalet
sägas upp med omedelbar verkan.
Om avtalet av någondera part ej sägs upp före den 15 april för bryggplats och den
1 augusti för uppläggningsplats, anses det förlängt.
Båtägare är skyldig att känna till och följa de Ordningsföreskrifter och bestämmelser för
Sölvesborgs Segelsällskap som fastställts och undertecknad tagit del av.
Uppsägning av detta avtal skall ske skriftligen till SSS:s styrelse.
Inbetald medlemsavgift och hamnavgift återbetalas inte.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, var av parterna tagit var sitt.
Sölvesborg den ……………………
…………………………..
Sölvesborgs Segelsällskap
……………………………
Båtägare.
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AVTAL
Vinteruppläggning
Medlem utan ordinarie båtplats kan tillåtas att ha båten på uppläggningsplatsen,
eller vid brygga, mellan upptagning och sista sjösättningsdatum.
Dvs vinteruppläggning.
Uppläggning beviljas i mån av plats sedan alla båtar med bryggplats, som
önskar vinterplats i Hejan, har fått sina platser. SSS anvisar plats.
Båtägaren beviljas att ha båten på land under kalenderårets vintersäsong år
20....till 20….
Om båtägaren inte flyttar sin båt enligt avtalet, får Sölvesborgs Segelsällskap
flytta båten på båtägarens bekostnad.
Båtägaren skall vara medlem och är skyldig att betala av årsmötet beslutade
avgifter.
Angående övriga övergripande villkor hänvisas till gällande
”Ordningsföreskrifter”, av vilken undertecknad tagit del.
Sölvesborg den……/….201..
………………………………
Ordförande SSS
Godkännes:…………………….
Båtägare.

………………..
Båtens namn

……………………….
Namnförtydligande
Adress…………………………………………………………………….
Telefonnummer …………………

E-post………….…………………

Försäkringsbolag…………………… Försäkringsnummer……………...
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AVTAL
Att ha båten på uppläggningsplatsen efter ordinarie sjösättning
Båtägare kan på grund av speciella skäl beviljas att ha sin båt upplagd på
anvisad plats hamnplan efter sista ordinarie sjösättning.
Båtägaren beviljas att ha båten på land under kalenderårets sommarsäsong år
20........... dock längst till 20………..
Om båtägaren inte flyttar sin båt enligt avtalet, får Sölvesborgs Segelsällskap
flytta båten på båtägarens bekostnad.
Båtägaren är skyldig att betala beslutade avgifter och utföra arbetsplikt.
Angående övriga övergripande villkor hänvisas till ”Båtplatsavtal Sölvesborgs
Segelsällskap” samt gällande ”Ordningsföreskrifter”, av vilken undertecknad
tagit del.
Detta avtal kan inte förlängas utan mycket speciella skäl.
Sölvesborg den……/….20…..
……………………….
Ordförande SSS
Godkännes: Båtägare.

Båtens namn

………………………..

………………………

……………………….
Namnförtydligande
…………………………………………………………………………
Adress
……………………………
Telefonnummer

……………………….
E-post
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Råd vid sjösättning och upptagning
Dessa noteringar är gjorda med avseende på de vanligaste justerbara vaggorna.
Detta är viktigt för att skydda din båt, undvika olyckor/tillbud och underlätta arbetet vid
sjösättning och upptagning.
•

Följ alltid båtfabrikantens anvisningar.

•

Vid sjösättning på våren tänk på att:
o Mät upp och notera hur mycket plats du behöver framför/bakom vaggan för att till
hösten kunna ställa upp vaggan rätt
o Notera och märk ut var i vaggan båten skall stå.
o Noter om och hur mycket underläggsvirke som fordras.
o Notera rätt position för lyftstroppar. Behöver akterstroppen förlängas?
o Märka upp vilket håll vaggan skall stå på.

•

Inför upptagning tänk på att:
o Skruva ner alla stöttor
o Kölen skall stå på vaggan med två punkter alternativt helt underlägg under hela
kölen. Ha rejält och friskt virke. (Bild 1 och 2). Låt avståndet L vara så lång som
möjligt

L
Bild 1
Bild 2
o Ha verktyg till hand för ev. justering
o Skruvar och övriga justermöjligheter skall vara väl smorda för att lätt kunna
justeras.
o Se till att stödplattorna mot båtskrovet inte kan ställa sig så att de skadar
båten.(Bild 3)

•

Bild 3
Allmänt:
o Parkering på hamnplanen under upptagning/sjösättning är ej tillåten.
o På/avmastning är ej tillåten under upptagning/ sjösättning.
o Avsätt dagen för arbetet.
o Små master läggs överst i mastskjulet. Toppbeslag skall sticka utanför mastskjul
Ev. radar eller annan skrymmande utrustning monteras av alternativt skall masten
hissas upp i taket eller läggs in på bockar sist på hösten och tas ut först på våren.
Företaget som lyfter våra båtar, Jinert, rekommenderar att inte lyfta segelbåtar
med masten på. Om det blir skador på masten tror de att det kan bli diskussioner
mellan deras och båtägarens försäkringsbolag om vem som ska reglera skadan.
Kontrollera även med dit försäkringsbolag vad de säger om vinteruppställning
med masten på
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FÖRESKRIFTER FÖR EL-ANVÄNDNING
Rev. 2016-03-01

1.

Allmänt om elanvändning inom SSS område
Sölvesborgs Segelsällskap beläget i Hermans Heja disponerar ett område som enligt
arrendeavtal är reglerat mellan Segelsällskapet och Sölvesborgs Kommun. Inom
detta område finns elanläggning med distribution av el via nätet från Sölvesborgs
Energi och Vatten.
Anläggningen byggdes i samband med att Segelsällskapets hamn byggdes under
1970-talet. Elanläggningen har sedan denna tid ständigt förnyats och byggts ut för
att kunna ge SSS medlemmar samt gäster till SSS den service i form av utnyttjande
av eldistribution som krävs för en modern hamnanläggning.
Nedanstående information och föreskrifter syftar till att klarlägga vad som krävs av
Dig som medlem för att Du på ett säkert sätt skall kunna ta del av den eldistribution
som SSS tillhandahåller.
SSS kan inte garantera att ström alltid kan levereras och tar inget ansvar för
eventuella följder för medlemmarna vid spänningsförändringar.

2.

El på bryggor
På A-, B- och C-bryggorna finns elstolpar med belysning som tänds vid skymning
samt släcks vid gryning. Varje stolpe är försedd med 4 st CE-uttag där du med CEkoppling kan ansluta för ström till din båt.
Varje stolpe kan belastas med max 16 A (motsvarar ca 3 600W).
Stolparna är försedda med inbyggd jordfelsbrytare som bryter strömmen för hela
stolpen då jordfel uppstår. Efter konstaterande av fel kan jordfelsbrytaren manuellt
återställas i stolpen.
När Du har anslutit till el-uttaget skall luckan låsas.
Du får under max 2 dygn vara kontinuerligt ansluten utan tillsyn och då endast för
laddning av batterier eller för drift av kyl.
När Du vistas i Din båt får Du använda elhandverktyg, dammsugare etc. Svetsning
får ej förekomma utan tillåtelse från bryggfogde. Samtliga elanslutningar skall då
kopplas bort mellan stolpar och båtar.
Det är inte tillåtet att utan att ansluta elmätare använda strömmen för uppvärmning
eller mer permanent anslutning av andra elförbrukande enheter i båten. Ej heller för
större arbeten än vårutrusting och smärre underhållsarbeten.

3.

El vid utrustningskajen
Vid utrustningskajen finns två elstolpar med vardera 4 st. jordade CE-uttag. Uttagen
har jordfelsbrytare och är åtkomliga via låsbar lucka. Varje uttag kan belastas med
max 10 A (motsvarar ca 2 300 W ).
För användning gäller föreskrifter enligt ovan (El på bryggorna).
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4.

El på hamnplan
På hamnplan finns ett antal elstolpar med vardera 4 st jordade CE-uttag. Uttagen har
jordfelsbrytare och är åtkomliga via en låsbar lucka. Varje uttag kan belastas med
max 10 A (motsvarar ca 2 300 W).
I mitten av hamnplanen finns 4 st. uttag med 3-fas, ett jordat uttag och 2 CE-uttag.
Även dessa är försedda med jordfelsbrytare och nås vi låsbar lucka.
Uttagen är främst avsedda för tillfälligt nyttjande av t.ex. hand-elverktyg,
högtryckstvätt etc. Dessutom får el-uttagen användas för batteriladdning under max.
2 dygn. Tag alltid ur sladden ur stolpen då du är klar.
All annan anslutning kräver inkoppling av elmätare.

5.

El–anslutning till SSS mastkran
Elmotorn till mastkranen har löstagbar el-handske. I anslutning till handsken finns
elbrytare (vred). När Du använt mastkranen skall vredet ställas i nolläge. Kabel med
handske förvaras i materielboden och miljöstationen.

6.

Generella föreskrifter
All annan användning utöver vad som ovan beskrivits får endast ske efter
överenskommelse med styrelsen. SSS tillhandahåller då en elmätare som ska
placeras väl synlig vid elstolpen. Förbrukningen mäts och debiteras enligt av
årsmötet fastställd taxa.
Nycklar till elstolpar på hamnplanen utlämnas till båtplatsinnehavare av styrelsen.

7.

Generella säkerhetsföreskrifter
Det åligger Dig som medlem att vid allt nyttjande av el-uttagen endast ansluta med
godkänd el-utrustning.
Alla uppmanas att ta del av broschyren ”Elsäkerhet i småbåtshamnar och
fritidsbåtar”. Den finns på anslagstavlan i klubbhuset.
Tänk på de ökade risker som finns vid el-användning vid vatten. Använd därför inte
skarvdon på bryggor och se till att el-uttagen är låsta - även medan Du är ansluten
till dessa.
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OM SSS KLUBBSTUGA I HERMANS HEJA
Den naturliga samlingspunkten, när vi inte är på sjön, är vår klubbstuga. Stugan är till för
samtliga medlemmar.
För allas intresse har vi skapat en del regler, råd och anvisningar till dig som använder stugan.
Dessa finns uppsatta i stugan.
Stugan är utrustad med de bekvämligheter, som en gästhamnplats skall ha. Här finns två
toaletter samt dusch. I de inre regionerna har vi vår storstuga med pentry, som är helt utrustat
för att betjäna oss när vi har våra sammankomster, inte minst de dagar när vi har våra interna
seglingar. Vill du grilla korv eller något annat så har vi en trevlig grillplats utanför stugan.
Stugan är låst med kodlås. Vill du ha en egen nyckel går det att mot dispositionsavgift erhålla
en genom kassören. Nyckeln går till nyckelskåpet i tamburen som i sin tur innehåller nycklar
till anläggningen.
Det kan vara skönt att ha tillgång till stugan då du jobbar med din båt och vädret kanske inte
är det bästa.
En mer frekvent användning av stugan kräver styrelsens godkännande.
Frågor om att hyra stugan kan ställas till styrelsens stugansvarige.
Stugan hyrs endast ut till medlemmar i SSS.
Villkor för uthyrning finns på hemsidan.
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ANGÅENDE ARBETSPLIKT OCH ARBETSDEBITERING

SSS:s hamnanläggning i Hermans Heja drivs och underhålls helt i klubbens egen regi. För att
utveckla den till en säker, bekväm och trevlig småbåtshamn krävs det en hel del både
praktiskt och administrativt arbete.
Den administrativa delen sköts av styrelsen.
Renhållning, målning, reparation, och underhåll av bryggor, sjömärken och bodar etc. är
exempel på arbete som måste utföras för att hamnanläggningen skall bestå och utvecklas.
Detta arbete kan utföras antingen av klubbens egna medlemmar eller köpas från
entreprenörer.
Av denna anledning har alla som har en båtplats vid brygga eller en sommarplats på
hamnplanen en arbetsplikt på 12 timmar per verksamhetsår.
Vid uteblivna arbetsinsatser från medlemmarna måste arbetet köpas in från entreprenörer. För
att finansiera detta debiteras i efterhand alla medlemmar med båtplats som ej utfört hela sin
arbetsplikt på 12 timmar. Beloppet per utebliven arbetstimme beslutas vid SSS årsmöte. Se
sidan med avgifter för aktuell taxa.
Sölvesborgs Segel Sällskap
Styrelsen
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Avgifter under 2018
Beslutat på årsmötet 2018-01-28
Engångsavgifter
Y-bomsdeposition vid tilldelning av plats
Bomlängd
Gäller endast vid ny tilldelning eller byte till längre bom
6.0 m 2500 kr
8.0 m 3000 kr
10.0 m icke gångbar 4000 kr
10.0 m och 12 m gångbar 6000 kr
Årliga avgifter
Medlemsavgift 400 kr
Arbetsplikt/Arbetsavgift 12 tim. á 200kr totalt: 2400 kr
Båtplatsavgift 600kr/m båtbredd
Bredden anges med 2 decimaler minsta bredd för beräkning 2,00 m
Egen brygga. Underhållsplikt + 200 kr
Specialplats-långskepps Yttre pir 3333 kr
Vinterplats på hamnplan utan båtplats
( Endast i mån av tillgång - sist upp) 1500 kr
Sommarplats på hamnplan 1500 kr
Tillfällig uppställning på hamnplan Avgift: Enligt styrelsen beroende på plats och tid
Slipavgift och hyra mastkran Medlem 0 kr
Plast för mast i mastskjul Medlem med båtplats 0 kr
( Endast vid ledig plats - sist in) Medlem utan båtplats 300 kr
Kranlyft Båtplatsinnehavare Enligt ök. kranfirma/styrelse
( Vid ordinarie upptagning/sjösättning) Utan båtplats Enligt styrelsen
El-taxa: Vid all annan användning än batteriladdning och mindre elverktyg
krävs elmätare: Faktisk kostnad + 0,50 kr/kWh. Detta ger 1,75kr/kWh för 2017.
Avgifter för icke medlemmar
Tillfällig uppställning på hamnplan under hela året Enligt styrelsen/sektionschef för varje
enskilt fall
Hyra mastkran (endast med hjälp/instruktion av medlem) 300 kr
Slipavgift 50 kr
Gästplats för del av dygn för ej medlem 50kr
Gästplats inkl. el per dygn 150 kr
Gästplats vid längre tid än 5 dygn. 1:a veckan 600 kr. 2:a - 3:e veckan 450kr/vecka
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Uppsägning av bryggplats
För att undvika missförstånd och tveksamheter om avgifter har styrelsen beslutat om regler
för uppsägning av bryggplats.
Bryggplats skall sägas upp skriftligt per
e-post till

info@solvesborgssegelsallskap.se eller

brev till

Sölvesborgs Segelsällskap
Båthamnsvägen 13
294 37 Sölvesborg

Meddela samtidigt om du vill vara kvar som medlem.
Ange ett kontonummer för reglering av y-bomsdeposition och eventuell skuld på
arbetsplikten.
Bryggplatsvgift och medlemskap gäller för innevarande kalenderår. Halv arbetsplikt gäller för
de som säger upp före 1/7 och de som kommer till efter 1/7. Eventuella återbetalningar av
depositionen sker först vid årets slut när vi klart vet hur det är med arbetsplikten.

Seglingsaktiviteter
Sölvesborgs segelsällskap anordnar ett antal aktiviteter varje år.
Seglingsprogrammet läggs ut på hemsidan och anslås på anslagstavlan.
Alla medlemmar är välkomna att vara med; ung som gammal; oerfaren eller erfaren spelar
ingen roll; det är bara att ta med det goda humöret och komma med till start.
Det finns dock en del praktiska detaljer som behöver kännas till.
- Seglingarna genomförs enligt de internationella kappseglingsreglerna (IKR) med Svenska
och Skandinaviska seglarförbundens tillägg.
- LYS-systemet tillämpas normalt som handikappsystem. Syftet med detta system är att ge
båtar av olika typ en möjlighet att kappsegla mot varandra. LYS-talet anger vad bästa båt
av respektive båttyp kan prestera. LYS är baserat på kappseglingsstatistik,
båttypsjämförelser och erfarenhet.

Frihamnsförordningen
SSS är anslutet till den danska frihamnsförordningen. Det är ett samarbete mellan danska,
men även många svenska några tyska och ett fåtal norska hamnar som innebär att man får
ligga ett antal nätter i dessa hamnar utan kostnad.
Styrelsen har de dekaler som skall sitta på gästande båtar och ytterligare information om
villkor och vilka hamnar det gäller.
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