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Utdrag ur JBS Stadgar, § 2.2 e: 
Medlem med båt i hamnen under sommar och/eller vinter kan tas ut till vakthållning enligt av JBS styrelse 
fastställd föreskrift. Undantagna är hedersmedlem, funktionärer och medlem med speciella skäl vilka skall 
godkännas av styrelsen. 

1. Vakthållningens principer 

1.1 Syfte 
a. Vakthållning skall genomföras av JBS medlemmar i syfte att minimera risker för skador, åverkan och 

stölder inom JBS hamn- och varvsområde avseende medlemmars båtar, annan materiel och JBS egendom; 

b. Vakthållningen är ett solidariskt säkerhetsarbete som bidrar till att minska JBS och därmed 
medlemmarnas kostnader; 

c. Ett vaktpar har ansvar att genomföra ett nattligt vaktpass enligt en ”checklista” som upprättas för varje 
vakthållningsperiod. Vaktprocedur och checklista för vakthållningen finns i en pärm ”Vakthållning” i 
hamnkontoret eller vakttornet. I pärmen finns anvisning om hur vakterna skall ingripa vid olika tillbud, 
tjuvar m. m; 

d. JBS har utsett en Vaktchef som är medlemmarnas kontakt i vaktfrågor.  

1.2 Vakthållningsperioder  

a. Styrelsen fastställer varje år en eller flera vakthållningsperioder med vaktpasstider och informerar 
medlemmar på föreningsmöten och/eller i JBS-bladet samt på hemsidan och i hamnkontoret samt i BAS; 

b. Normal vakthållning sker under sommarperioden. Extra vakthållning kan ske under vinterperioden. 

1.3 Medlems vakthållningsplikt 

a. Medlem mellan 18 och 80 år som har registrerad båtplats eller har båt i hamnen (sommar och/eller vinter) 
har vaktplikt - även om platsen endast disponeras viss tid eller om båten ligger på land under sommaren; 

b. Undantagna är hedersmedlem, funktionärer och medlem med speciella skäl vilka skall godkännas av 
styrelsen. 

c. Medlem med sommar- OCH vinterplats får 2 vakthållningspass per kalenderår, medlem som endast har 
sommar- ELLER vinterplats kan få 1-2 vakthållningspass per kalenderår; 

d. Av säkerhetsskäl skall vakthållningen alltid genomföras av två personer (ett vaktpar). För att säkerställa 
goda vaktrutiner paras normalt medlem med lågt medlemsnummer (lång medlemstid) med högt (kort 
medlemstid); 

e. Om en i vaktparet inte kommer till sitt vaktpass kontaktas vaktchefen som försöker hitta ersättningsvakt. 
Kan inte vaktchefen nås så får medlem själv försöka kalla ut frivillig vakt.  Om varken vaktchefen eller 
medlem lyckas hitta någon ersättningsvakt befrias vakten från vaktpasset. Vakt som blir befriad skall 
dokumentera och meddela vaktchefen de ansträngningar som gjorts att hitta en ersättningsvakt; 

f. För medlem som begär utträde ur JBS eller som lämnar sin båtplats gäller följande regler: 
Vakthållning skall utföras om medlem finns noterad för vakthållning i utlagd vaktlista i BAS och 
vakthållningsdatum infaller inom 6 veckor från 
- mottagen skriftlig begäran om utträde (till medlemsansvarig) eller 
- mottagen skriftlig uppsägning (till hamnkapten) av båtplats eller att båt sålts och bortforslats; 

g. Om ersättningsvakt behövs enligt ovan, skall i första hand medlem som övertagit båtplatsen ta 
vakthållningen enligt hamnkaptens anvisningar. Vaktchefen tar bort aktuellt vaktpass och bokar sedan 
reservvakt på detta datum i BAS. 
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1.4    Vaktkalender 

h. Vaktchef lägger ut fastställd vaktkalender i BAS https://bas.batunionen.se för kommande period c:a 14 
dagar före vakthållningsstart. Vaktkalendern är löpande per datum med två medlemsnummer och namn.  
VIKTIGT: Denna vaktkalender skall hållas uppdaterad fortlöpande av den som är berörd, se § 2 nedan 
och detta görs i BAS.  

a. Medlem ÄR SKYLDIG ATT INFORMERA SIG om datum för sitt/sina vaktpass – görs enkelt genom att 
logga in i BAS.  

b. Uttagna vakter i en ny vaktperiod meddelas enligt: 
- e-post från BAS vid årets vaktstart (brev till de som inte har e-postadress) med eget vaktdatum. 
- e-post från BAS 14 dagar innan aktuellt vaktdatum   
- SMS från BAS 7 dagar innan aktuellt vaktdatum  
- Påminnelse 1 dag i förväg sker genom att vakt ska ringa/SMS:a till nästkommande dags vakter.  
OBSERVERA dock att medlem har skyldighet att hålla reda på sina vaktpass oavsett om man fått 
påminnelse eller ej! Notera och skapa påminnelse i din almanacka ! 

1.5 Reservvakt 
a. Med reservvakt avses medlemmar med vakthållningsplikt, men som inte utplacerats för specifikt datum; 

b. En medlem kan få ett reservvaktpass och inget eller ett pass med datum och detta syns i BAS. 

c. Reservvakten kan få ett vaktpassdatum efter överenskommelse med vaktchef som då bokar reservvakten i 
BAS vaktlista. Datumet kommer också att synas i BAS vaktlista och på medlemmens sida. 

1.6 Frivillig vakt 
a. Med ”frivillig vakt” avses en registrerad person – över 18 års ålder - som mot ersättning kan utföra 

vakthållning med kort varsel åt annan medlem eller åt JBS på vissa helger; 

b. Alla frivilligvakter skall ha medlemskap i JBS (enskilt, ungdoms- familje- eller gemensamt medlemskap).  

c. Vaktchefen godkänner och registrerar den som önskar vara frivillig vakt, ger vakthållningsinstruktioner 
och publicerar en lista med godkända ”Frivilliga vakter” i BAS och på hemsidan. 

d. Frivillig vakt skall själv i BAS boka sitt vaktpass på överenskommet datum (se § 2, Vaktbyten). Då två 
frivilligvakter behövs på samma datum kan annan registrerad medlem i familjen delta i vaktpasset. 

e. Frivillig vakt ges särskilda rättigheter i BAS att redigera eget och andras vaktpass – att tillämpas t.ex. om 
en vakt uteblir och frivilligvakten kallas in med kort varsel. 

f. Frivillig vakt som utför vaktpass för JBS räkning får ersättning som fastställts på föreningsmöte; 

g. Frivillig vakt som utför vaktpass åt annan medlem får ersättning (normalt samma nivå som för f., se 
hemsidan /Medlemskap/ Medlemsinfo och Avgifter) direkt från denne utan att JBS är involverad; 

2. Vaktbyten  

2.1 Om vaktkalenderns datum inte passar  

Om tiden inte passar är medlem skyldig att skaffa en ersättare. Detta kan ske genom att:  

- Byta med annan medlem:  
I BAS kan man klicka på medlemsnamn för ett visst datum och se kontaktuppgifter för denna medlem. 
Om medlemmarna kommer överens om byte tar båda först bort sina egna namn i vaktlistan och bokar 
sedan i de bytta datumen i BAS. Den som initierat bytet är skyldig att kontrollera att bytet genomförts. 

- Låt familjemedlem - över 18 års ålder i gemensamt medlemskap eller familjemedlemskap - ta vaktpasset; 
Medlemmen avbokar sig från aktuellt datum i vaktpasslistan i BAS och familjemedlemmen bokar på. 

- I sista hand anlita “frivillig vakt” och betala ersättning till denne. När medlem kommit överens med en 
frivillig vakt tar medlemmen bort sitt vaktpass i BAS, därefter bokar frivilliga vakten på. 
Den initierande medlemmen är skyldig att kontrollera att bytet genomförts i BAS. 

Medlem som initierar ett byte ska i BAS med text notera detta; ”annan medlem, familjemedlem eller frivillig 
vakt tar passet”. Obs att alla ändringar loggas i BAS. 
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2.2 Om du lånar ut din båtplats eller tilldelas en låneplats… 

För långivare med normal vakthållningsplikt (§ 1.3) gäller:  

- Medlem som anmäler sin brygg- eller trailerplats för utlåning i minst 12 veckor får sin vakthållnings-
tjänst minskad med 1 (ett) vaktpass under aktuellt kalenderår - förutsatt att båtplatsen kan hyras ut till 
annan medlem (administreras av hamnkapten) och att långivarens båt inte finns kvar på JBS område. 
Medlem som har kvar båten på land i hamnen (”sommarliggare”) behåller således sitt/sina vaktpass. 

- Medlem som har båda årets vaktpass kvar väljer bort ett av vaktpassen i samråd med hamnkapten då lånet 
överenskoms.  

- Medlem som är befriad från vakthållning eller inte har något vaktpass kvar under året påverkas ej. 
 

För låntagare med normal vakthållningsplikt (§ 1.3) gäller:  

- Medlem som tilldelas en låneplats i minst 12 veckor får 1 (en) extra vakttjänst - förutsatt att låntagaren 
inte redan har den maximala tilldelningen - två vakttjänster - under kalenderåret. 

- I normalfallet övertas ett av långivarens vaktpass av låntagaren. I vissa fall (t.ex. om långivaren inte har 
något vaktpass) tilldelas låntagaren ett vaktpass som ”Reservvakt”, se § 1.5. 

- Vaktchef bokar vaktpass i BAS för låntagaren efter information från hamnkapten. 
Låntagaren kommer därefter att se sina vaktpass i BAS vaktlista och på sin sida. 

3. Kontroll och åtgärder vid utebliven vakthållning 
a. Vaktchef eller medlemsansvarig skall kontakta medlem som uteblivit från vakthållning och inhämta 

medlemmens skäl. Vaktchef rapporterar skälen skriftligt till styrelsen; 

b. Medlem som uteblivit från vakthållning får sina skäl för frånvaron prövade i styrelsemöte. Om styrelsen 
inte finner godtagbara skäl för frånvaron beslutas om böter. Bötesavgifter fastställs på föreningsmöte, för 
aktuella belopp, se hemsidan: Medlemskap/Medlemsinfo/avgifter;  

c. Vid upprepad frånvaro riskerar medlem att uteslutas ur Sällskapet. Styrelsen äger rätt att pröva varje 
enskilt fall. 

d. Medlem som begärt utträde ur JBS och som inte fullgjort sina förpliktelser enligt § 1.3 e ovan, får sin 
deposition återbetald med avdrag för ev. bötesavgifter; 

e. Vaktchef/styrelsemedlemmar gör stickprovskontroll att vakttjänst verkligen utförs - fysisk kontroll eller 
genomgång av in/utpassering - och redovisar eventuella avvikelser skriftligen till styrelsen. 

 

 

 


