Avgifter 2012-2013 Tyresö Strands Båtklubb

kr/år
Klubbmedlem

Inträdesavgift
Medlemsavgift
Medlemsavgift

Klubbmedlem

.
Alla

vuxen
ungdom

Fr o m man fyller 19

1900
450

T o m man är 18

150

Nyckel

200 kr tillbaka vid återlämning

250

Bryggplats

Båtlängd max 6,5 m Medlem
håller med egen boj
Medlem håller med egen boj
Per kvadratmeter nyttjad mark

300

Användande av båtklubbens
vagnar + hamnfogde
Per ytterligare timme

500

Fast kostnad, minimiavgift

500

Per ytterligare timme

500
1000

Svajplats
Vinterplats
Sjösättning utanför
ordinarie tider

Bojbåt

300
30

300

Alla

Mobilkran

Vid gemensam
sjösättning/upptagning

Ej klubbmedlem

Vinterplats

Per kvadratmeter

nyttjad mark

140

Användning av ramp

Per gång (högst 150 kr per dag)

150

Sommarplats

Per år

Påminnelseavgift
Avgift

För olika obetalda avgifter
Förtöjningar som inte är gjorda
enligt klubbens regler (finns på
hemsidan, på anslagstavlan och i
matrikeln)

Avgift

Utebliven arbetsplikt efter
kvittering av kallelse till
klubbarbete och där inte akut
sjukdom föreligger

Avgift

Ej tagit bort förtöjningar 15
november
Båt, utrustning eller skräp kvar på
uppläggningsplats efter 1 juni

Övriga avgifter till
klubben

Avgift

1000
100
500

1000

500
1000

Rutiner för hantering av avgifter
Avgifter

Rutiner

Påminnelseavgift för olika
obetalda avgifter
Påminnelseavgift för dåliga
förtöjningar

När påminnelse skickas ut skickas samtidigt en
faktura ut på 100 kr av kassören
Efter påminnelse från Hamnfogdar, som inte gett
resultat inom en vecka, meddelar de kassören som
skickar ut en faktura på 500 kronor
Hamnfogdarjförrådsmästare
prickar av deltagare vid
sammankallade aktiviteter. De som inte infunnit sig
får en faktura av kassören på 1000 kronor. Det
kommer att krävas tydlig arbetsfördelning av
hamnfogdarjförrådsmästare.

Avgift för att ej deltagit i
arbetsplikt

n

Avgift för att ej borttagna
förtöjningar 15 november

Efter påminnelse via mail till alla runt 10 november
tar Hamndfogdarna bort kvarvarande förtöjningar,
märker dem, och meddelar kassören som skickar ut
faktura på 500 kronor med uppgift om att båtägaren
kan återfå sina förtöjningar av hamnfogdarna.

Avgift för båt eller utrustning kvar
på uppläggningsplats efter 15 juni

Om båt ligger kvar på uppläggningsplan trots
personlig påminnelse meddelar Förrådsmästaren
kassören som skickar en faktura på 1000 kronor

