
Rampen på era nyckelkort är  

avaktiverad!  

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 2020 och nyckelkortet aktiverat för 

säsongen. 

Viktiga datum: 

 31/1  sista dag för motioner till årsmötet 

 5/2    kanslikväll 18.30-20.30 

12/2  årsmöteshandlingar läggs ut i kanslihuset 

29/2  Vaktlistan stängs på SBU 

4/3    Kanslikväll 18.30-20.30 

12/3  Årsmöte kl.19.00 

Vakt 2020 

Nu ligger vaktlistan ute på SBU och ni kan logga 

in er och boka vakt hemifrån. Har ni glömt an-

vändarnamn och lösenord kan ni maila 

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

finns på hemsidan). Vaktlistan finns tillgänglig för 

att boka in sig till 29 februari då den stängs och 

man blir tilldelad en vakt. 

Påminnelse! 

Medlemmar som kom med i klubben 2018  

behöver visa upp att de har förarintyg, alterna-

tivt gå kursen för att slippa dubbel båtavgift.  

 

Glöm inte att se till din båt under  

vintern! 

Vindar och nederbörd kan ställa till det. Ser 

ni någon båt som farit illa och täckställning-

en rasat eller annat kan ni maila 

kansli@bsarken.se så tar vi kontakt med 

båtägaren. 

 

 

 

Bullen 

För ett tag sedan kom senaste numret av  

ARKEN-bulletinen i era brevlådor. Hoppas att 

ni uppskattar tidningen. 
 

Redaktionen för ARKEN-bulletinen ser gärna 

att många fler medlemmar lämnar bidrag till 

kommande nummer. Det kan vara berättelser 

från turer ni gjort, upplevelser i hamnen, i 

andra hamnar eller på öar och olika ankrings-

platser, tips om förbättringar eller lösningar på 

tekniska problem. Korta notiser eller längre 

artiklar.  Allt är välkommet och gärna med foto-

grafier (högupplösta bilder). 

Presstopp för nästa nummer är 10/3  
 

Skicka era bidrag till kansli@bsarken.se och 

skriv "Till Bullen" i ämnesraden. 

Nyhetsbrev BS ARKEN 
     Vinter 2020 

BS ARKEN gör en ungdomssatsning! 

Passa på att skriva in era barn som är under 

18 år som medlemmar i klubben. De får ett 

vilande medlemskap utan krav på betalning 

eller arbetsplikt och den dan de skaffar egen 

båt aktiveras medlemskapet och ingen inträ-

desavgift behöver betalas. 

Telefontid onsdagar kl.18.30-20.30 

Då kansliet inte är bemannat andra dagar kan 

vi inte svara i telefon. Ring på onsdagar eller 

maila så hör vi av oss. 

Service av båtmotorerna 

Om ni tänker ta hjälp av firmor som kommer till 

båtklubben för att serva era motorer vill vi att ni 

maila kansliet och informerar det om ni själva 

inte kan vara med 

mailto:kansli@bsarken.se
mailto:kansli@bsarken.se


OBS! VIKTIGT! 

Nytt år och en del förändringar på BS ARKEN 

 BS ARKEN är en kontantfri båtklubb. Vi tar inte emot kontanter längre. Det går bra 

att betala med kort, Swish eller bankgiro. Gäller även i kaféet 

 SBU har en hel del funktioner som ni medlemmar själva kan fixa. t.ex. 

         - Adressändringar 

         - Byta telefonnummer och mailadresser  

         - Man kan se sina fakturor och även skriva ut dem, 

         - Byta lösenord mm.  

         Gå in och se på er sida. Om ni glömt lösenordet kan ni maila Kansliet så får ni   

         nytt eller gå in på SBU och skapa ett. 

 

 Nu kan man boka in sina vakter för sommaren 2020 på SBU. Vaktlistan finns där till 

sista februari. Har man inte bokat in vakt då blir man tilldelad en vakter.  

 

 Ändring vad gäller arbets-/städpass. 3 arbetstillfällen ska göras under en säsong 

och dessa kan man nu boka in sig på SBU på olika datum. Det blir bättre, för då ser 

arbetsledarna hur många som kommer en arbetskväll och kan då planera in vilka  

         arbeten som ska göras. Vi har slopat perioderna så man kan boka in sig på t.ex.  

         3 arbetskvällar i rad OBS! Man gör 1 arbetspass per tillfälle!  

 

 Uppsägningar, båtbyten mm kan man göra direkt på hemsidan under fliken  

          kansli/blanketter. 

 

 Lyftavgifterna för sjösättning och upptagningen kommer att läggas på samma 

faktura som båtavgiften. Detta för att underlätta faktureringen vid upptagning och 

sjösättning. 

 

Sanering av båtbottnar 

Arbetet med det fortsätter tills alla båtar är 

giftfria. 

Inför kommande år, 2020, behöver ni visa 

intresse så fort som möjligt ifall ni vill ha 

hjälp med slipningen av båtbottnar. Maila 

bottensanering@gmail.com redan nu 

om ni önskar hjälp kommande säsong 

ÅRSMÖTE 12 mars kl.19.00 

Kom och gör din röst hörd på årsmötet. 

Viktiga beslut tas och du kan vara med 

och påverka. Vi bjuder på kaffe och kaka. 

Vill man skriva en ”motion” om något ska 

den vara inlämnad senast 

31 januari. 


