Avgiftspolicy för Solsidans Båtklubb 2019
De avgifter som medlemmar i Solsidans Båtklubb betalar utgår från klubbens stadgar och fastställs av
årsmötet. Stadgarna anger huvudprinciper för avgiftssättning. Vid utformningen har utgångspunkten
varit att var och en betalar för den service som klubben tillhandahåller och som klubben har
motsvarande kostnader för. Vissa avgifter är generella medan andra är utgående från båtens storlek i
längd och bredd. Styrelsen debiterar medlemmar med stöd av denna policy.
Den bärande tanken är att en avgift som tas ut ska täcka en motsvarande kostnad. Men för att kunna
täcka alla utgiftsposter och samtidigt ha en hanterbar ekonomiadministration svarar de fastställda
avgifterna mot vissa kostnader som inte preciseras i detalj. Sammantaget är avgiften som man får
betala för klubbens service väldigt låg i jämförelse med professionella varvs avgifter tack vare stora
ideella insatser från medlemmar i klubben.
Avgift

Beskrivning villkor och avsikt

Inträdesavgift klubben

Normalt förekommande i alla föreningar.

Inträdesavgift varv

Engångsavgift när medlem beviljas varvsplats.
Platsen är inte permanent utan kan ändras vid t.ex. båtbyte.
Avgiften tas ut omedelbart då en medlem får tillgång till den
infrastruktur som klubbens övriga medlemmar över tiden har
investerat i.
Längre än ett års frånvaro medför att ny inträdesavgift ska
betalas. Ett friår gäller generellt, längre frist är styrelsefråga.

Inträdesavgift brygga

Engångsavgift när medlem beviljas bryggplats.
Platsen är inte permanent eller garanterad vid t.ex. båtbyte.
Se inträdesavgift varv i övrigt

Årsavgift

Normalt förekommande i alla föreningar.
För icke medlemmar som ligger på varvet eller lånar brygga
betalas en motsvarande avgift som ”grundavgift”.

Miljöavgift, generell

Kostnader för miljöåtgärder i allmänhet grundade på
myndighetsbeslut.
Avgiften betalas av alla medlemmar, en solidaritetsfråga.
Reducering av avgiften p.g.a. medlemskap också i andra
föreningar med miljöavgift görs inte. Omöjlig administration.

Miljöavgift båt

Medlemmar med båt (alla) betalar storleksrelaterad
miljöavgift.
Avgiften baseras på båtens storlek enligt följande:
m² = L * B
Utgångspunkter:
- rättvis fördelning
- skötsel av stor båt har större miljöpåverkan
- alla bidrar till system som ska nyttjas enligt
myndighetsbeslut, t.ex. spolplattan eller torrslip

Varvsavgift - kran

Avgift för dem som utnyttjar kran vid torr- och sjösättning.
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Avgift

Beskrivning villkor och avsikt

Varvsavgift - städning

Avgift för dem som förvarar båt på varvet. Alla kategorier.
Skall täcka kostnad för i första hand container.

Varvsavgift - varvsyta

Betalas av alla som har båt uppställd på varvet oktober-april.
Betalas normalt i samband med årsavgiften.
Tre kategorier med olika avgifter:
1) medlem som torr- och sjösätter vid ordinarie
tidpunkter
2) medlem som använder egen trailer och bestämmer
torr- och sjösättningsdatum med varvschefen
3) icke medlem (erlägger inte inträdesavgift)
Avgiften ska täcka varvets löpande drift, planerat underhåll
samt förbättringar.
Avgiften baseras på båtens storlek enligt: m2 = L * (B +1m)
Vid försäljning av båt kan avgiften återbetalas om uppsägning
sker senast i augusti och om platsen kan utnyttjas av köande
båt.

Varvsavgift - el

El för båtens årliga underhåll ingår i varvsavgiften. Även
underhållsladdning av batteri.
Energiavgift utgår för arbeten som kräver uppvärmning av
båten, som vid plastarbeten, betalas per uppskattat förbrukad
kWh.

Traileravgift

Avgift för vinterförvaring av trailerbåt. Avgiften varierar
beroende på om man även har bryggplats eller deltar i
klubbens drift med mera.

Slipavgift, extra sliptagning

Avgift för att få båten upptagen på slipvagn för kontroll och
utföra mindre underhåll.
Tre kategorier med olika avgifter:
1) medlem med varvsavtal
2) medlem utan varvsavtal
3) icke medlem/gäst
Ska täcka kostnad för utrustningen, el och engagemang av
spelförare.

Dygnshyra varv

Avgift i samband med extra sliptagning.
Tre kategorier med olika avgifter:
1) medlem med varvsavtal
2) medlem utan varvsavtal
3) icke medlem/gäst
Avgiften ska bidra till att täcka varvskostnader.

Sommarförvaring varv

Sommaravgift utgår för den som beviljats varvsplats över
sommaren.
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Avgift

Beskrivning villkor och avsikt
Eventuell inbetald kranavgift är dock förverkad och hel
kranavgift betalas för kommande vinter.
Trailer, efter vinteruppställning, får förvaras på varvet,
jämställs med vagga. Måste dock tas bort under sjösättning.

Bryggavgift

Avgift för bryggplats maj-september
Avgiften baseras på båtens bredd och varje påbörjad dm av
utnyttjad brygga.
Avgiften ska täcka löpande driftkostnader och underhåll av
bryggor och tillhörande bojar/y-bommar.
Avgiften är något anpassad till de olika förutsättningarna som
gäller vid respektive brygga.

Vinterplats brygga utan el, alla

Bryggplats under perioden oktober-april.

Elavgift vinterbryggplats/kWh

Avgift utgår för att täcka elanvändning för t.ex. strömbildare

Övrigt

Det finns ytterligare avgifter men som används mycket sällan.
De är i flertalet fall kopplade till tjänster för icke medlemmar.

Version 2019 v1

