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             VBK NYHETSBREV 181016 – ARBETSDAGAR & ARBETSPLIKT 
 
Då klubben ständigt utökas med nya medlemmar vill styrelsen passa på att informera nytillkomna, och 
även påminna gamla medlemmar om vad som gäller för arbetsplikten. 

1. Vem ska göra arbetsplikt? 
 
Svar: Om du har en båtplats i hamnen och är ordinarie medlem ska du göra arbetsplikt. 
 

2. Hur många pass ska man göra? 
 
Svar: Man gör två pass per kalenderår och båtplats. Normalt ett på våren och ett på hösten. 
 

3. När på året hålls arbetsdagarna? 
 
Svar: Normalt hålls vårens arbetsdagar i april och höstens arbetsdagar i oktober/november.  
 

4. Finns det flera datum att välja på? 
 
Svar: Ja, vi har två eller tre arbetsdagar på våren och två eller tre på hösten. Vi kör på 
helgdagar kl. 9-13. 
 

5. Måste jag göra alla pass själv, eller kan jag ta hjälp? 
 
Svar: Om du har förhinder så kan du skicka en ersättare. Har du flera båtplatser så kan du ta 
med en vän/partner/släkting på de pass där du deltar. 
 

6. Ska man ta med fika, eller finns det något att äta i samband med arbetsdagen? 
 
Svar: Vid varje arbetsdag serveras fika på förmiddagen. En gång per säsong är det också ett 
avslutande samkväm i klubbhuset, där det bjuds på enklare mat och dryck. 
 

7. Vad händer om jag inte kan delta? 
 
Svar: Om du uteblir från din arbetsplikt och inte skickar en ersättare debiteras du en avgift på 
600 kr per missat pass. Observera att utebliven betalning av avgifter, dvs. även denna, utgör 
grund för uteslutning ur klubben! 
 

8. Hur vet ni vilka som har gjort sin arbetsplikt? Jag vill inte få en faktura i onödan. 
 
Svar: Vi har en lista där vi prickar av alla som deltar på arbetsdagarna. Därför är det viktigt att 
du söker upp den som är ”avpricknings-ansvarig” när arbetsdagen är slut och ser till att du blir 
avprickad. 
 

9. Kan jag göra ”hela” arbetsplikten på våren och inte delta på hösten eller vice versa? 

Svar: Nej då det är bäst för klubben att deltagarna blir utspridda över de inbokade 
arbetsdagarna. 

10. Om jag ser något/kommer på något som jag tycker borde göras, vem pratar jag med? 
 
Svar: Maila till info@varmdoviksbatklubb.se så tar vi hand om det. Vid akuta fall ex. båt som 
håller på att sjunka, skall man ringa någon av hamnkaptenerna Stefan Kolmodin 073-88 33 825 
eller Rusty Rose 070-798 35 35. 

Vi ses på arbetsdagarna!        Styrelsen // Mats, Bo, Stefan, Ulrica, Rusty, Aleksi och Oskar 


