
Vakt 2019 

Nu ligger vaktlistan ute på SBU och ni kan 

logga in er och boka vakt hemifrån. Har ni 

glömt användarnamn och lösenord ska ni 

maila kansli@bsarken.se för att få nytt. (länk till 

SBU finns på hemsidan).        Vaktlistan 

stängs på SBU 28 februari 

De som själv inte bokat vakter blir tilldelade 

vakter efter att vaktlistan stängts Förarbevis 

Medlemmar som kom in i klubben under 

2017 och som ännu inte visat upp att de har 

förarintyg behöver göra det,  alternativt gå 

kursen. Om inte debiteras dubbel båtavgift!  

Viktiga datum: 

31/1  sista dag för motioner till årsmötet 

6/2    kanslikväll 18.30-20.30 

14/2 Årsmöteshandlingar läggs ut i klubbhuset 

16/2 arbetsdag i hamnen 

17/2 arbetsdag i hamnen 

28/2 Vaktlistan stängs på SBU 

6/3   Kanslikväll 18.30-20.30 

14/3 Årsmöte 

Rampen! 

Rampen är avaktiverad på era nyckelkort. 

Anledning är att det är ny säsong och alla 

som använder rampen behöver komma till 

kansliet och visa upp försäkringsbeskedet, 

få båtkvitto för 2019 och få nyckelkortet akti-

verat för säsongen. 

Nu när båten står på land får man inte 

glömma att se till båten ibland! 

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 

båtäga- ren. 
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Arbetsdagar i hamnen 

16/2 och 17/2 kan ni göra era arbetspass i 

hamnen. Vi behöver fixa en del på bryggorna 

medan isen ligger och inga båtar är i vägen. 

Samling kl.10.00  

Ny dag för kanslikvällar 

I år kommer kansliet ha öppet på onsdagar 

kl.18.30-20.30 och det är endast då vi kan 

svara i telefon. Vill ni ha tag på oss andra 

tider kan ni maila kansli@bsarken.se   

Miljö och bottenfärger! 

Ordförande Julle ska ha ett möte med kommu-

nen angående bottenfärger och gifthalter. Efter 

det ska det bli ett informationsmöte på klubben, 

info kommer när vi vet mer. 

Klubben har nu mätt gifthalten i alla båtar. 

De båtar som har för hög TBT-halt kommer få 

mail om det. 

HLR-kurs Vi funderar på att ha hjärt -och 

lungräddningskurs på klubben och vi vill veta 

om det finns intresserade att komma på en 

sådan kurs? Maila intresse till 

kansli@bsarken.se så återkommer vi med 

info och datum. 

Fakturan för båtavgiften kommer nu i febru-

ari. Vi flyttade fram fakturadatum på ett med-

lemsmöte då januari är en ekonomiskt an-

strängd månad för många. 
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