Båtvakt vid Österby Båtklubb
Bevakning av båthamn och parkering kl. 21:00-04:00
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Allmänt
•

För att förhindra stöld och skadegörelse bedrivs vaktverksamhet vid Österby Båtklubbs småbåtshamn.

•

Som medlem med tilldelad båtplats är man skyldig att delta i bevakningen. Vaktlistan upprättas av
styrelsen och utsändes till alla. Skyldigheten kvarstår hela säsongen även om båten sålts. Om du inte
kan gå vakt på tilldelad tid måste du själv skaffa ersättare.

•

För vaktpassets bedrivande är du helt ansvarig även om du lejer ut passet. Påminnelse
utsändes ej.

•

Vid missad vakthållning och kvittering i vaktliggaren utgår en vaktbot på 1000 kr.

•

Medlem som inte nyttjar sin båtplats är ändå skyldig att fullgöra sitt vaktpass.

•

ÖBK har tecknat olycksfallsförsäkring för sina medlemmar och deras närmaste anhöriga. Försäkringen gäller inom klubbens område och verksamhet med försäkringsbelopp max 10 pbb.

Vad skall vi göra som vakter
•

När man går på vakten ringa från klubbens telefon till nästkommande vakt och påminna.

•

Hålla allmän uppsikt på området och genom oregelbunden patrullering bevaka båtar och
bilar på parkeringen.

•

Vara observant på obehöriga eller märkliga händelser. Om du tror att någon rekognoserar för stöld, eller
har gjort det, kontakta polisen tel 114 14 och lämna dina uppgifter.

•

I händelse av hårt väder kontrollera förtöjningar och kalla på ägaren vid behov.

•

Okända personer tillfrågas om vad de har för ärende på platsen.

•

Som vakt har man inte rätt att kräva legitimation, men man kan fråga och avläsa reaktionen.

•

I vaktliggaren skall alla händelser utöver normalbilden noteras. Tid, verksamhet,
signalement, bilnummer etc.

•

I vaktliggaren skall du kvittera med namn och datum att du varit på plats.

•

Klippa gräset på uppställningsplatsen och parkering.

•

Ösa klubbens båt, aluminiumbåten som ligger vid sidan av första nedgången.

Vad får vi inte göra
•

I händelse av kontroverser med någon har Du inga rättigheter att
tillgripa våld utöver nödvärnsrätten för att försvara dig.

• Ingrip inte själv utan kalla på polis. I nödfall tel. 112, i annat fall tel. 114 14.

