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 Välkommen som medlem i 
 

Nävekvarns båtklubb! 
 

Senast uppdaterad 2022-04-04 
 
I alla klubbar finns en massa oskrivna regler, som ofta tas som självklara och som vi därför 
glömmer att informera våra nya medlemmar om.  
 
KORRESPONDENS 
Vi försöker ge våra medlemmar nödvändig information på ett bra sätt. Vår hemsida www.nqbk.se 
är ofta den bästa väg som står till buds men i vissa fall kan vi också informera via direktutskick 
med epost eller SMS. Utskick med brev görs i mycket angelägna frågor till den som saknar epost-
adress. 
All relevant information finns även tillgänglig i klubbhuset på anslagstavlan och på hamnkontoret. 
Vi vill kunna nå alla medlemmar via epost för all korrespondens såväl information som 
fakturor. För att vår kontakt med medlemmarna skall fungera bra måste vårt medlemsregister 
vara aktuellt. Meddela oss omgående om dina kontaktuppgifter ändras. Skicka epost till 
info@nqbk.se. 
 
Efter godkänt medlemskap erhåller du inloggning till BAS vilket är vårt administrativa 
system. Här kan du se dina egna kontaktuppgifter, dina fakturor boka nattvakt, se koder till 
klubbhus, senaste årsmötesprotokoll m.m. 
 
DEN ÅRLIGA FAKTURAN skickas ut i början av april och sista betalningsdag brukar vara 15 
maj. Faktura skickas till den epostadress du angav i din medlemsansökan. Genom att du 
tackat ja till det minskar du klubbens kostnader och arbete. 
 
SJÖSÄTTNING / UPPTAGNING/ 
Detaljerad information inför varje sjösättning/upptagning m.m. finns alltid tillgänglig i 
klubbhuset, på hemsidan samt i vissa fall utskickad via epost.  
Sjösättning med Sublift bör göras under april eller senast till mitten av maj. 
Upptagning med Sublift görs under september-oktober. 
För övrig info om priser och datum se hemsidan.  
Tid för upptagning/sjösättning med Sublift bokas hos vår hamnkapten, Tommy Myrman 
på: 0155-53 601.  
Mob:0705717961 
Mail: info@nqbk.se 
 
ARBETSPLIKT.  
För att minska klubbens kostnader finns vissa möjligheter för medlem att utföra arbetsplikt. 
Medlem som har båtplats eller vinterförvaring i klubben men ej utfört arbetsplikt debiteras     f. n. 
300 kr i förhöjd medlemsavgift. Undantagna är medlemmar från och med det år de fyller 70 och 
alla nya medlemmar inträdesåret. 
 
Utförande av arbetsplikten organiseras av hamnkapten och styrelse utifrån de behov, 
kompetenskrav och säkerhetsaspekter som föreligger. Arbetet organiseras utifrån verkliga behov 
och enskild medlems möjlighet att delta beslutas av hamnkapten och styrelse efter 
intresseanmälan. 
Aktuella arbetsuppgifter annonseras i möjligaste mån på hemsidan nqbk.se och på klubbens 
anslagstavla. 
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NATTVAKT 
Hamnen bevakas nattetid av oss medlemmar mellan mitten av april till början av oktober. 
Nattvakten är obligatorisk för dig som har bryggplats i klubben. Undantagna är medlemmar 
från och med det år de fyller 70. OBS även nya medlemmar måste gå nattvakt.  
 
Vaktlistan finns tillgänglig i BAS. Kräver inloggning. 
Innan 1 april bör du logga in via BAS samt själv lägga in ditt önskade datum för att gå nattvakt. 
Efter detta datum kommer vi att fritt lägga in medlemmar på de vakanta passen i kalendern. 
Kan du inte gå den vaktnatt du blivit tilldelad eller valt själv får du själv ordna med byte med 
någon annan medlem. Vid utebliven planerad vakt debiteras 2000 kr. 
 
 
UPPSÄGNING av båtplats och/eller medlemskap skall ske före den 31/12 för nästkommande år. 
Detta för att kunna planera och fördela bryggplatserna i god tid före sjösättningen.  
OBS! att du vid uppsägning skall tydliggöra om det gäller både båtplats samt medlemskap.  
Vid uppsägning 1/1 – 30/6 debiteras 1/2 medlems- och båtplatsavgift. 
Från 1/7 – 31/12 debiteras hel medlems- och båtplatsavgift. 
Samma datum tillämpas vid inträde i klubben. För medlemsansökan registrerad 1/1 – 30/6 
debiteras hel medlems- och båtplatsavgift. Från 1/7 – 31/12 debiteras 1/2 medlems- och 
båtplatsavgift. 
 
AKTIVITETER 
För den seglingssugna arrangerar segelsektionen Pingstregattan på Pingstafton varje år och i 
samband med detta brukar vi arrangera after sail. Detta är en skärgårdssegling. 
Klubbmästerskapet (KM) går av stapeln i början september.  
För våra yngre medlemmar har vi en ungdomsverksamhet vars huvudaktivitet är en seglarskola 
på en vecka under sommaren. Där får ungdomarna både teori och praktisk övning. Klubben 
förfogar över ett antal optimistjollar och andra mindre segelbåtar som då står till förfogande. Vår 
förhoppning är att detta blir inkörsporten till våra ungdomars seglingsintresse. 
Seglarskolan annonseras på hemsidan. 
Är Du intresserad av att bli ledare? Kontakta styrelsen. 
 
FISKE 
Klubben arrenderar fiskevatten, som våra medlemmar får nyttja. Regler för detta står i våra 
stadgar och karta över vattnet kan fås på kontoret och finns publicerad på hemsidan.  
 
ÅRSMÖTE hålls senast före mars månads utgång och motioner skall ha inkommit före 31/12 året 
innan. 
 
KLUBBLOKALEN kan hyras av våra medlemmar. Kontakta hamnkontoret för priser och bokning. 
 
Saknar Du något? Finns det något intresse som just du skulle vilja dela med dig av? Är det något 
av ovanstående som du brinner för och skulle vilja engagera dig i mer eller mindre? 
Du är välbehövd! Kontakta styrelsen eller resp. funktionär!  
 
Hamnkapten och hamnkontor 0155-53 601 
Styrelse och hamnkontor info@nqbk.se 
Kassör kassor@nqbk.se 
Nattvakt vaktchef@nqbk.se 
Inloggningsuppgifter webmaster@nqbk.se 
 
Komplett funktionärslista publiceras på vår hemsida www.nqbk.se. 
 
Varmt välkommen i klubben 
 
 
Styrelsen, NQBK  
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