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Information från styrelsen
Båtplatslista & matrikel
På årsmötet nu i mars var det flera medlemmars önskan att det inför vaktsäsongen ska finnas
en båtplatslista samt en medlemsmatrikel tillgänglig i klubbhuset. Detta för att man som vakt
ska kunna kontakta en medlem direkt om man vill rapportera något som är galet med en viss
båt. Vår kassör Jörgen tog på sig att ordna detta.
På styrelsemötet nu i veckan tog vi upp frågan om listan till diskussion, och vi erinrade oss att
listan var uppe till diskussion även på årsmötet 2015. På det mötet var det medlemmar som
uttryckte en oro för att ha en lista liggande i klubbhuset med kontaktuppgifter till respektive
båts ägare. Man menade att listan skulle kunna hamna i orätta händer och nyttjas vid inbrott –
”bovar” bryter sig in i klubbhuset och stjäl listan. De kollar på listan vems båt som är ute till
sjöss, man räknar då med att båtägarens bostad står tom och slår till…
Med hänsyn till både de medlemmar som vill ha en lista, och till dem som inte vill stå med på
densamma, föreslår styrelsen följande lösning:
I gällande båtvaktsrutiner framgår att styrelsens medlemmar ska kontaktas om man som vakt
vill rapportera något som kräver åtgärd som vakten inte kan avhjälpa. Styrelsen ansvarar för
att kontakta berörd medlem.
(om det inte är akut så är mail till info@varmdoviksbatklubb.se det bästa sättet att informera
styrelsen om händelser under vaktpasset)
Vi kommer komplettera vaktrutinen med telefonnummer till samtliga styrelseledamöter,
så att det ska gå att få snabb kontakt med någon av oss.
Styrelsen kan lämna ut telefonnummer eller epost-adress till den medlem som vakten
vill ha kontakt med, då alla i styrelsen har tillgång till medlemsregistret på Båtunionens
hemsida.
De medlemmar som önskar ha en båtplatslista tillgänglig på sitt pass kan få en sådan
lista genom att kontakta styrelsen. Vi hoppas att man isåfall respekterar de medlemmar
som inte vill att listan ”kommer i orätta händer”, och tar med sig listan hem efter fullgjort pass.
Med detta förslag hoppas styrelsen kunna tillgodose medlemmars önskemål gällande
möjlighet för vakt att få kontakt med enskilda medlemmar, utan att vi för den skull hanterar
medlemsuppgifter på ett osäkert sätt.
Klubbvimpel
Vi vill också påminna om möjligheten att köpa en klubbvimpel och pryda sin båt med! Kontakta
styrelsen via mail, så ordnar vi det. Vimpeln kostar 150kr, betalning sker via faktura.
Med förhoppning om en fin båtsommar!
Styrelsen genom sekreterare Ulrica
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