
Översikt beträffande medlemsformer 2018-11-01

Medlemstyp Åldergräns Årsavgift Krav Antagning Tillgång till tjänster Rättigheter Skyldigheter 

Seniormedlem Myndig 300 kr Skall ha nautisk kompetens
Ansökan som godkänns av styrelsen 
genom medlemssekreteraren

Ja efter erhållande av plats och 
erläggande av båtinträdesavgift 
3000 kr och aktuell tjänsteavgift

Nyckel, får vistas på området, rösträtt, 
försäkrad via klubben, får tävla för 
klubben

Skall uppträda enligt 
klubbens stadgar. 

Familjemedlem ingen 100 kr
Skall ha nautisk kompetens 
för att vara skeppare på båt 

inom klubbens område. 

Hör till seniormedlem, kan överta 
medlemskap från medlem om övriga 
krav uppfyllda

Rätt till nyckel och 
parkeringstillstånd om aktuell 
seniormedlem erlagt 
båtinträdesavgift.

Som seniormedlem utom rätt till tjänst, 
rösträtt och får inte deltaga i båtaktiviteter 
för klubbens räkning som skeppare

Som seniormedlem

Juniormedlem

0 - 18:     för tävlande 
gäller att man kan vara 
juniormedlem så länge 

som man är junior enligt 
Riksidrottsförbundets 

regler

100 kr

Skall ha nautisk kompetens 
för att vara skeppare på båt 

inom klubbens område. 
För klubbens jollar gäller 
att klubbens juniorledare 

godkänt personen på 
aktuell jolletyp

Intresserad och anmäler intresse av 
deltagande till juniorseglingsledare 
som beslutar

Kan få plats att lägga upp jolle 
gratis på området om plats finns. 
Junior med tävlingslicens kan få 
parkeringstillstånd. För att få 
lägga upp annan båt än ovan 
krävs ½ båtinträdesavgift (=1500 
kr) plus tjänsteavgift 

Som medlem utom rösträtt och rätt till 
annan tjänst än jolleplats,  får tävla för 
klubben om juniorledare givit sitt tillstånd. 
Kan ansöka om medlemskap vid myndig 
ålder och får ½ båtinträdesavgift fram till 
och med 25 års ålder

Som seniormedlem

Hedersmedlem ingen Fritt Som seniormedlem
Väljs av årsmötet på förslag via 
styrelsen

Har troligen sedan länge betalt 
båtinträdesavgift alltså endast 
aktuell tjänsteavgift

Som seniormedlem Som seniormedlem

båtinträdesavgift  = Engångsavgift som erläggs då man utnyttjat ngn av föreningens tjänster
Tjänsteavgift = Hamn-, varvs-, trailer- eller annan avgift för föreningens tjänster

Familjemedlem kan få överta hamnplats och varvsplats om sådan funnits, från medlem om man varit familjemedlem i minst 3 år. Det förutsätter dock att man betalar ny båtinträdesavgift, blir fullvärdig medlem samt att formell nautisk 
kompetens kan styrkas. 

Arbetsplikt gäller medlem med hamnplats, varvsplats och/eller båt på trailer. 

Familj (Seniormedlem, familjemedlem och juniormedlem som bor på samma adress som seniormedlem) kan totalt ha max två nycklar och parkeringstillstånd

Rättigheten till parkeringstillstånd gäller medlem med hamn-, varvs- eller trailerplats. Båtägande medlem med flera platser får inte rätt till fler nycklar eller parkeringstillstånd.

Nattvaktsplikt gäller medlem med hamn- varvsplats och/eller båt på trailer. 


