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Ordningsföreskrifter för Hasslö Båtförening 

Antagna av styrelsen 2018-11-16. 

Hasslö Båtförening är en ideell förening som bygger på medlemmarnas 
engagemang och aktiva medverkan. Dessa ordningsföreskrifter finns för att 
verksamheten ska fungera väl och att skador på person och egendom undviks. 
Som framgår av paragraf 2 i föreningens stadgar kan underlåtenhet att följa 
ordningsföreskrifterna vara skäl till uteslutning ur föreningen. 
 
Avfallshantering 
Allt avfall som uppkommer då båten ligger upplagd på området i anslutning till 
föreningens klubbstuga skall på båtägarens bekostnad transporteras till 
kommunens miljöstation. 
 
Försäkring 
Båtägaren ska ha försäkring som täcker alla skador som kan uppkomma på person 
och utrustning och som innefattar ansvarsförsäkring, olycksfall, haveri, brand och 
skador i samband med sjö- och torrsättning. 
 
Förtöjning vid mastkran 
Förtöjningsplatsen vid mastkranen får bara användas för tillfällig förtöjning i 
samband med av- och påmastning. 
 
Klubbhuset 
Medlem är välkommen att använda klubbhuset och dess faciliteter såsom kök, 
toalett och samlingssal. Givetvis diskar och städar var och en efter sig. Aktuell 
dörrkod erhålls av någon i styrelsen. 
 
Mastskjul 
Tunga master placeras så lågt som möjligt. Masterna ska vara märkta med namn 
och telefonnummer. 
 
Av- och påmastning 
Vid av- och påmastning ska man vara väl förberedd så att området runt mastkranen 
inte blockeras under onödigt lång tid. Gå gärna ihop med andra båtägare och 
hjälp varandra för säker och smidig hantering av masten. 
 
Utplacering/hopsamling av vaggor och stöttnings- och pallvirke 
Dessa aktiviteter sker efter överenskommelse med varvschefen på datum enligt 
verksamhetsplanen. 
 
Upptagning/sjösättning 
Datum anges i verksamhetsplanen. Vid dessa aktiviteter är varvschefens ord lag. 
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Pallning och stöttning av båt på land 
Vaggor och annan pallning/stöttning ska ske med säkerhet och stabilitet i åtanke. 
Klena och instabila anordningar är inte tillåtna. 
Vagga/trailer/båt ska vara märkta med ägarens namn och telefonnummer. 
 
Täckning av båt 
Presenningar ska vara av robust kvalitet. Förankring av presenningen ska inte ske i 
vagga/stöttor utan med hjälp av tyngder eller jordspett. 
 
Elsäkerhet 

• Påslagna värmeelement får under inga omständigheter lämnas obevakade i 
båten. 

• Batteriladdning bör ske med laddare, typ C-TEC. 
• Elkablar anslutna mellan båt och el-central ska vara märkta med namn, 

telefonnummer OCH inkopplingsdag. 
Mer om elsäkerhet finns på föreningens hemsida i fliken Nyttigheter. 
 
Gasolsäkerhet 
När båten förvaras på varvsområdet ska eventuell gasolflaska avlägsnas. Detta på 
grund av explosionsrisk vid eventuell brand på varvsområdet. Båtägaren 
rekommenderas att årligen se över sin gasolinstallation. 
Mer om gasolsäkerhet finns på föreningens hemsida i fliken Nyttigheter. 
 
Svetsning och andra heta arbeten 
Vid alla former av svetsning eller andra heta arbeten ska Brandskyddsföreningens 
säkerhetsregler följas. 
Mer om brandskydd och heta arbeten finns på föreningens hemsida i fliken 
Nyttigheter. 
 
Arbetsplikt 
Båtägare som har vinterplats i anslutning till klubbhuset ska delta i gemensamt 
arbete på klubbens område och anläggningar. 
 
Klubbstandert 
Båt som tillhör medlem i föreningen ska föra klubbens standert. Standert förs på 
segelbåt under styrbords vantspridare, på motorbåt på gösstaken. 
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