2022‐05‐01

GODKÄNDA VAKTER SÄSONGEN 2022
Årsmötet 2017 beslutade att ändra reglerna för vaktgång eftersom flera medlemmar/hyrestagare har anlitat oseriösa
ersättningsvakter.
Årsstämman (medlemmarna) beslutade att endast båtplatsinnehavarens familjemedlemmar, båtplatsinnehavarens (och
makes/makas) släktningar, befintliga medlemmar/hyrestagare i hamnföreningen eller de individer som är upptagna på listan över
godkända vakter som får anlitas som ersättningsvakt. Listan publiceras på hemsidan www.stallarna.se och vid den låsta
anslagstavlan vid flytbryggan.
Om du som medlem/hyrestagare i hamnföreningen vill ta på dig extra vaktpass i sommar anmäler du dig till styrelsen senast den 1
april. Detsamma gäller ifall du har en familjemedlem, släkting eller en nära bekant (någon som du personligen känner mycket väl
och går i god för) som du vill registrera på listan över godkända vakter. Styrelsen kommer den 1 maj att publiceras den slutliga
versionen av årets godkända vakter. Efter den 1 maj kommer inga ytterligare personer att läggas in på listan över godkända vakter –
den är då låst för säsongen.
Om den obligatoriska vaktrapporten inte har signerats eller om det inte ur vaktrapporten går att utläsa vem som suttit
ersättningsvakt dvs en familjemedlem/släkting, medlem/hyrestagare i hamnföreningen eller en person från föreningens lista över
”Godkända vakter” ‐ då kommer föreningen att ställa ut en straffavgift motsvarande ”Ej utförd vaktpass” dvs 2500kr till berörd
båtplatsinnehavare enligt beslut på årsstämman 2017.
Observera också att det ALLTID är båtplatsinnehavaren som har ansvaret för att vaktpasset har utförts enligt gällande vaktregler.
Om du har klagomål på någon godkänd vakt som finns på listan nedan, hör av dig då till någon i styrelsen omgående. Styrelsen
kommer då att vidta lämpliga åtgärder och eventuellt ta bort personen från listan.
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Godkända vakter 2022

Telefon

Relation/Godkänd av

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

070 – 343 30 27
070 – 278 73 73
070 – 394 00 06
070 – 684 53 45
070 – 585 52 30
070 – 665 51 12
072 – 142 09 97
070 – 676 52 22

(Är själv medlem)
(Är släkt till en medlem)
(Är själv medlem)
(Är släkt till en medlem)
(Bekant till båtplatsinnehavare nr 224)
(Är hyrestagare)
(Bekant till båtplatsinnehavare nr 8)
(Bekant till båtplatsinnehavare nr 8)

Hans Persson
Lars‐Göran Karlsson
Leif Johansson
Mikael Eriksson
Arne Mårtensson
Anders Bensryd
Ann‐Catrin Backlund
Robert Backlund

(Namnen i listan är sorterade efter anmälningsdatum. De tre första personerna anmälde sig samtidigt varvid turordning kommer alterneras)

