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Nu är båtsäsongen slut och båten står på 

land men glöm inte att se till din båt under 

vintern! 

Vindar och nederbörd kan ställa till det. 

Ser ni någon båt som farit illa och täck-

ställningen rasat eller annat kan ni maila 

kansli@bsarken.se så tar vi kontakt med 

båtägaren. 

 

 

 

 
   Arbetspass– städpass-vaktpass 

 

Varje båt genererar 2 arbetspass och ett 

städpass/år. Alla arbetspass är gjorda för 

i år och vi startar upp igen med arbets-

passen 16-17 februari då vi har arbetsda-

gar i hamnen. Vi hoppas isen ligger så vi 

kan arbeta med bryggor och annat. In-

formation om det kommer.  
 

De vanliga arbetskvällarna startar i början 

av april. Tänk på att man ska göra ett ar-

betspass i period 1 och ett arbetspass i 

period 2. Städpasset kan ni välja vilken 

period ni göra det i.  
 

Man ska även gå 2 vaktpass. Det funge-

rar att gå båda passen på samma gång 

om den man går med är över 18 år.  
 

Vaktlistan för 2019 ligger framme i klubb-

huset söndagen den 13 januari kl.9.00-

11.00 

Veckan efter på söndagen 20 januari 

kl.12.00 läggs vaktlistan ut på SBU så ni 

kan boka vakt hemifrån. Maila 

kansli@bsarken.se om ni glömt använ-

darnamn och lösenord. 

Förarbevis 
 

Bs Arken erbjuder medlemmar att gå kurser 

för att ta förarintyg eller kustskepparen på 

klubben till en billig penning. Ni får informat-

ion om kurserna via mail.  
 

Kursstart 21/1-2019. Ni kan anmäla er ge-

nom att maila kansliet eller lämna en lapp i 

brevlådan vid kanslihuset. 

Senast 31/12 vill vi ha in anmälningarna. 

 

Nya medlemmar som ännu inte visat upp 

att de har förarintyg behöver göra det,  

alternativt gå kursen.  

 
Viktiga datum: 

4/12   Kanslikväll kl.18.30-20.30 

31/12  Sista anmälningsdagen för kurser 

=================================== 

 9/1-2019 kanslikväll 18.30-20.30 

13/1-2019 vaktlistan läggs ut i klubbhuset  

20/1-2019 vaktlistan läggs ut på SBU 

21/1-2019 kursstart kl. 19.00 

31/1-2019 sista dag för motioner till årsmötet 

 6/2-2019 kanslikväll 18.30-20.30 

16/2-2019 arbetsdag i hamnen 

17/2-2019 arbetsdag i hamnen 

Rampen! 

Efter nyår avaktiveras rampen på era nyckel-

kort. Anledning är att det är ny säsong och alla 

som tar upp sina egna båtar behöver komma till 

kansliet och visa upp försäkringsbeskedet, få 

båtkvitto för 2019 och nyckelkortet aktiverat för 

säsongen. 
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