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§1 BÅTREGISTER
Medlemmarnas båtar skall vara registrerade i klubbens båtregister.
Registerblanketter utlämnas av kassör eller tillsyningsman.

§2 BÅTPLATSER
Båtplats skall vara belagd med registrerad båt för den angivna platsen, under juni tom augusti i
minst en månad om avsteg inte medgivits av styrelsen.
Medlem med båtplats skall vid försäljning eller byte av båt anmäla detta till tillsyningsman. När
båtägaren inte avser att använda båtplatsen, skall den stå till klubbens förfogande. Båtägaren
skall anmäla detta till styrelsen. Om samförstånd ej kan nås äger båtägaren ej rätt att utlämna
båtplatsen till annan medlem.
Medlem äger rätt att ha båtplatsen obelagd vartannat kalenderår.
Vid ny utdelning av båtplatser, skall båtplats erbjudas i första hand boende i Lysekils kommun.
Medlem med båtplats som ej sjösätter båt ett kalenderår, kan få avgiften halverad om det går
att upplåta nyttjanderätten av båtplatsen till annan medlem.
Medlem med båtplats har förtur till annan önskad båtplats enligt fastställd turordningslista.
Bryggorna på utsidan av pirarna skall hållas i sådant skick av bryggägaren att det ej föreligger
risk för skada. Om bryggägaren ej har för avsikt att använda bryggan mer, kan nyttjanderätten
upplåtas till annan medlem eller överlämnas till RBK.

§3 UPPLÄGGNINGSPLATSER
Båt får endast uppläggas efter anvisning. Senast första juni skall hela planen inom hamnområdet
samt parkeringsplats vara tom från båtar, om inte annan överenskommelse med styrelsen har
skett. Det åligger varje båtägare att borttransportera pallnings- och täckningsmaterial till anvisad
plats samt att pallnings och täckningsmaterial skall vara märkta med ägare och att till klubben
överlämna disponerad plats i väl städat skick.
Förhållningsregler vid båt och båthus uppställning i grusgrop. Se sidan 3. Varje upplagd båt skall
vara uppallad så att kantringsrisk ej föreligger

§4 BRYGGOR
Båtarna skall förtöjas med fyra stycken förtöjningsändar samt ligga med fören mot kaj och
bryggor. Dessa skall anpassas enligt överenskommelse med tillsyningsman. På flytbryggor
behöver ej båtarna ligga med fören mot bryggan. Det är förbjudet att spika och skruva i
bryggorna om ej annan överenskommelse skett med styrelsen.
Trappor, extra flytkroppar och all beklädning av y-bom skall beställas av bryggansvarig till
medlemspriser. Egen tillverkning får ej förekomma.
All användning av flytlinor inom hamnbassängen, samt all användning av karbinhakar, schacklar
etc. av metall på bommarna är förbjudet.
Kätting med skavskydd får användas för stöldskydd på bommarna.
RBK äger rätt att för bästa placering av båtarna vidtaga nödvändiga omplaceringar.

§5 FARTBEGRÄNSNING
Farten får ej överstiga 3 knop innanför piren.
På vägen till hamnen gäller 30 km/tim.

§6 SJÖBODAR
Vid en eventuell nybyggnation av sjöbodar kommer storleken av sjöbodar att byggas med
normer från byggnadsnämnden i Lysekils kommun att gälla.

Befintliga sjöbodars storlek kommer inte att ändras, men för all byggnation i hamnområdet
kommer en gemensam färgsättning att gälla, röd färg för fasad färgnyans FALURÖD svart för
dörr och vit för vindskivor hörnbrädor och foder runt dörrar och fönster.
För innehav av sjöbod gäller att sjöbodsägaren skall uppge sjöbodsnummer till styrelsen. När
Båtägare avstår båtplats skall sjöboden erbjudas för försäljning i första hand båtklubben och i
andra hand till medlem med båtplats som efterfrågar sådan. Kan överenskommelse ej nås skall
sjöboden bortfraktas av ägaren.
Detta skall ske senast nästkommande år, annars tillfaller sjöboden Rixö båtklubb.
Sjöbod får endast innehas av medlem med båtplats.

§7 HAMNFÖRORDNING
Båtägare som bryter mot hamnförordningen kan efter styrelsebeslut mista sin båtplats.

§8 MÖTESPROTOKOLL
Årsmötesprotokoll skall hållas tillgängliga för medlem i klubbstugan eller efter
överenskommelse med sekreteraren.
Styrelseprotokoll: Medlem har rätt att ta del av punkter i styrelseprotokoll som avser
egen person.

§9 UTLÅNINGSPLATSER
Varje medlem som inte tänker nyttja sin båtplats under en längre tid, eller hel säsong, skall
anmäla detta till tillsyningsmannen.
Tillsyningsmannen har då platsen till förfogande överenskommen tid och kan låna ut den till
medlem utan plats, eller disponera den som gästplats.
Medlem utan båtplats kan skriftligen anmäla intresse av låneplats till båtklubben.
Turordningslista gäller till dessa platser enligt ny anmälan varje år.

§10 Diverse bestämmelser
Max bredd och längd på båtplats: 3,7 x 11,0 m. (11ʹx 34ʹ)
Sjösättning från mobilkran vid kaj är förbjudet.
Sopor och spillolja tömmes i därför avsedda behållare i miljöstation. Lånat material, såsom
Förlängningskablar och spolslangar, skall utan anmodan återlämnas i uppstucket och
oskadat skick.
Förlängningskablar med Europa standard skall användas. Kablarna skall användas på så sätt
att körbanan ej korsas.
Vid längre bortavaro med eller utan båt skall detta anmälas till styrelsen.
Eftersom hamnens parkeringsutrymmen är begränsade skall parkering ske på sådant sätt att
det befintliga utrymmet utnyttjas så effektivt som möjligt.
Båtägare med vattenfyllda eller sjunkna båtar skall länspumpa dessa så snart som möjligt, då
dessa annars kan skada intilliggande båtar.

Uppallning
Uppallning av båtar skall ske på ett säkert sätt. Båt som står uppallad med endast
stöttor, skall vara säkrad med s.k. ”knästöttor” samt stabil pallning under köl. Att
endast stötta med brädor i bordläggningen är inte tillräckligt.
Båt på vagn: Hela ekipaget skall vara uppallat på ett säkert sätt. Vagnen får inte stå
på sina hjul, då risk för ”kalvning” föreligger.
Grillning
Grillning inne på hamnområdet får endast ske på därför anvisad plats. Det är endast
tillåtet att ha tänd grill på plan utanför hamnkontoret/klubbstugan samt på plan vid

södra piren.
Aska från grill får inte slängas i kärl för sophantering. Kolla så att det inte glöder i
grillen innan ni lämnar området.
Elförsörjning
Har man för avsikt att vara inkopplad med ström i båten, för att köra kylskåp, värme eller
annan elförbrukning, skall man före detta meddela styrelsen, så att en elmätare blir
inkopplad. Strömmen fås till ett för säsongen satt pris.
Att ladda batteri är gratis.

Elsäkerhet
Styrelsen vill klargöra ansvaret för elsäkerheten i hamnen.
Vanligen är båtklubben anläggningsägare och har därmed ansvar för anläggnings
elsäkerhet och skick.
Klubbens ansvar slutar vid eluttaget, den kontaktpunkt där båtägaren ansluter
med sin egen kabel. Detta innebär,att anslutningskablar och verktyg skall ha
betryggande isolering. Anläggningsägaren (klubben) är inte skyldig att leverera
elkraft till skadade apparater eller kablar med skadade anslutningsdon, typ
stickproppar eller förlängningsuttag. Används adapter som kontakt eller skarv,
skall denna var av godkänd typ. Kabel ¨HO7RN-F¨ eller liknade godkänd.
Endast behörig person får öppna gruppcentraler eller lyktstolpar.
Upptäcker medlem något fel på det elektriska, skall detta meddelas styrelsen.
Kranlyft med rigg
Inga lyft med riggad segelbåt/motorseglare får göras. Meddela jouren när ni vill
Sjösätta/landsätta, samt masta på/masta av, för att det skall gå så smidigt som möjligt.

§11 Vakter
Medlem med båtplats/Låneplats är skyldig att deltaga i ett av styrelsen satt vaktschema under
säsongen. Under vakt skall en ”logg” föras. Tilldelad vakt kan bytas mellan medlemmar.
Uteblir man från sin skyldighet att gå vakt, debiteras man ett för säsongen fastställt belopp,
som går till ersättare. Medlem som inte kan gå vakt, skall själv ta fram ersättare.
Vid förhinder, skall styrelsen meddelas.

Tillägg i hamnförordningen gällande, regler för båtar som ställs upp i grusgropen.
Uppställning sker på, av tillsyningsman/jourhavande anvisad plats.
Båthus får stå uppe året runt. Huset skall bestå av ställning i metall eller trä och presenning.
Båthusfår ej beklädas med plåt eller trä i väggar och tak.
Båtkärra skall förvaras i båthuset, då båten ligger i sjön.
Ägaren till uppställd båt skall vara medveten om att eldning kan ske på hamnens eldningsplats i
samband med arbetsdagar. Rök eller sot på presenningar/båthus ersätts ej av RBK.
Skador som kan uppkomma vid ras/skred från omgivande berg eller grustag ersätts ej av RBK.

Vid frågor, kontakta tillsyningsman.

