
JAKOBSBERGS  BÅTSÄLLSKAP – Medlemsinformation 2018 -19 

Presentation av Jakobsbergs Båtsällskap  
JBS startades 1964 och äger sedan 1995 även anläggningens mark. 
JBS strävar efter att vara ett väl fungerande båtsällskap med låg 
avgiftsnivå. Sällskapet har c:a 700 medlemmar och är öppet för alla 
intresserade. Ungdomsverksamhet bedrivs i en särskild jollesektion. 
 
JBS tillhör Saltsjön - Mälarens Båtförbund (SMBF) som är anslutet 
till Svenska Båtunionen (SBU). JBS administrerar verksamheten i 
Båtunionens Administrativa System, ”BAS”. 
 
Stadgar och föreskrifter  
Stadgar samt föreskrifter för ”Hamn och varv”, ”Vakthållning” och 
”Arbetsplikt” finns i hamnkontoret och på hemsidan: www.jbs.nu / 
Medlemskap/Stadgar och Föreskrifter. Detta informationsblad är en 
kort översikt av dessa och visar också beslutade avgifter. 
 

Former för medlemskap  
Medlemsansökan görs på hemsidan on-line via en länk till BAS. 
Ansökningar behandlas på ordinarie styrelsemöten. 
JBS medlemskapsformer: 
 Gemensamt medlemskap: Ett medlemsnummer, en röst, en 

avgift. För makar/sambo med samma adress.  
Innebär att man kan dela på ansvar och uppgifter mm.  

 Enskilt vuxenmedlemskap: Ett medlemsnummer, en röst, en 
avgift. För enskild person. 

 Familjemedlemskap. Person som delar hushåll med ordinarie 
medlem får eget medlemsnummer - och får då lägre avgifter. 

 Ungdomsmedlemskap. För ungdomar i jollesektionen. Ingen 
inträdesavgift och ingen medlemsavgift förrän vid 20 års ålder 
då medlemskapet övergår till ordinarie medlemskap.  

 
Tillträde till hamn och varv samt klubbhus 
In- och utpassering sker med egen kodad plastnyckel. En vanlig 
metallnyckel används för bl.a. klubbhus, masthus och verkstad.  
Bilpass skall vara placerat väl synligt i vindrutan när bil körs in 
och parkeras på området. Nycklar/bilpass kvitteras ut hos 
medlemsansvarig. Deposition för nycklar och bilpass faktureras. 
 
Klubbhus  
Klubbhuset används främst för sällskapets aktiviteter. Det finns 
också möjlighet för medlemmar att hyra klubbhuset för egna 
fester. Kontakta klubbhusvärden när detta är aktuellt.  
 

Arbetsplikt och arbetsgrupper  
Det är mycket arbete som skall göras i en båtklubb. I JBS är alla 
(18 till 75 år) skyldiga att utföra arbetsplikt. I början av april läggs 
en lista ut på hemsidan och i hamnkontoret med uppgift när 
medlem skall göra sin arbetsplikt. Brev eller e-post skickas också 
till berörda. Uteblir medlem påförs bötesavgift.  
Vissa uppgifter hanteras av självstyrande arbetsgrupper (t.ex. el, 
VVS). Om man har kompetens inom sådant område kan man få 
delta i sådan grupp och blir då befriad från övrig arbetsplikt.  
 
Vakthållning  
Medlem mellan 18 och 80 år som har registrerad båtplats eller båt 
i hamnen sommar och vinter får vaktpass 2 ggr och sommar eller 
vinter 1-2 ggr per år.  Vaktschema per datum samt egna vakt-
datum visas i BAS ca 14 dagar innan vaktstart.  E-post och SMS 
skickas ut till medlem innan aktuellt vaktdatum men medlem 
måste själv logga in i BAS för att säkert se egna vaktdatum. 
Utebliven vakthållning medför bötesavgift.  
I hamnkontoret finns instruktion och checklista för vakthållning. 
 

Medlemsmöten  
De viktigaste mötena i sällskapet är årsmötet i november och 
vårmötet i mars. Det är då medlemmar och styrelse möts och 
sällskapets verksamhet formas. Ställ upp! Olika fester och 
seminarier arrangeras för att träffas och för att främja båtsporten. 
 

Styrelsemöten  
Styrelsen sammanträder ca en gång per månad. Då behandlas 
hamn- och medlemsärenden, ekonomi och övriga frågor.  
 

Information  
Information ges om verksamheten, sammankomster och andra 
aktuella frågor på föreningsmöten, på hemsidan (www.jbs.nu), 
genom e-post / brev, anslagstavlor, i pärm i hamnkontoret och i 
JBS-bladet som utkommer 2 ggr per år. 
Nya medlemmar kallas till obligatoriskt informationsmöte, då 
styrelsen informerar om klubbens sätt att arbeta. För att få båtplats 
måste man ha deltagit i sådant möte.  
 
Sommar- och vinterplats  
Brygg- trailer- och strandplatser tilldelas efter ansökan, primärt i 
medlemsnummerordning. Medlem som ännu inte fått någon egen 
hamnplats kan logga in i BAS i perioden 1/10 – 31/1 och själv 
registrera sina önskemål.  
Hamnkapten fördelar tillgängliga platser i jan/febr. varje år.  
Båtar får vara max L=12m, B=3,5m. Endast undantagsvis kan 
större båtar accepteras (dispens) genom styrelsebeslut.  
Medlem får ha max två båtar i hamnen men endast en vid brygga. 
Man kan också ansöka om lån av hamnplats för kommande sommar 
- ansök via BAS. Om ordinarie bryggplatsinnehavare lånar ut sin 
plats får denne en reducerad avgift (max 80% av normal avgift).  
 
Upptagning och sjösättning av båtar  
Upptagning sker under perioden september-oktober. Medlem 
loggar in och registrerar sin önskade upptagning i BAS. 
Sjösättning sker i april - maj och bestäms av upptagningstidpunkt. 
Sällskapet förfogar över truckar som kan lyfta båtar upp till 8 ton, 
samt slip för egen upptagning. Djup vid upptagningsramp c:a 2 m. 
Information om upptagning och sjösättning ges i höst- respektive 
vårnumret av JBS-bladet samt på hemsidan. 
 

Miljö 
Båtar med fast toalett ska ha sugtömningsanslutning. Båtar med 
JBS som huvudsaklig förtöjningsplats får inte målas med biocid-
färger och måste saneras senast 2020 om koppar och zinkhalterna 
är för höga. Båtar med tennhalter (TBT) ska saneras senast 2018. 
 

Förtöjning, pallning och märkning 
Alla vaggor/bockar skall uppfylla reglerna i ”Vaggor och stöttor 
på JBS varvsområde”. All förtöjning och förtöjningsgods ska 
uppfylla regler i Föreskrifter för Hamn och Varv. 
Medlem skall ha all utrustning som förvaras i hamnen såsom båt, 
vagga/bockar, mast, trailer m.m. märkt med medlemsnummer.  
JBS tillhandahåller dekaler och märkplattor. 
Märkplattor skall hängas så att de syns tydligt.  
 
Kontaktinformation   
Postadress: 
Jakobsbergs Båtsällskap  Box 95  177 22 JÄRFÄLLA  
Besöksadress:  
Vattenverksvägen 12 (Sandudden)  175 47 JÄRFÄLLA 
Bankgiro: 5702-6155 
Tel. klubbhus: 08-58034751, e-post: jbskontakt@jbs.nu 
Hemsida: www.jbs.nu 
Namn och adresser till styrelse och övriga funktionärer framgår av 
lista som finns tillgänglig i hamnkontor, klubbhus och på hemsidan.  



Båtförsäkring  
Båt i hamn och varv skall vara ansvarsförsäkrad, men 
fullförsäkring rekommenderas (medlem, ägare och 
försäkringstagare skall vara samma person). Hamnkapten och 
hamnbefäl har styrelsens uppdrag att kontrollera detta.  
Vid skada eller stöld i hamnen skall alltid anmälan göras till eget 
försäkringsbolag och till klubben via aktuell blankett . 
 
Meddela förändringar  
Glöm ej att meddela adressförändringar, telefonnummer,  
e-postadress och förändringar vad gäller båtinnehav.  
Detta görs enkelt genom inloggning i BAS. 
 
Depositioner   
Medlem som har båt i hamn eller på varvsområdet skall erlägga 
hamndeposition. Medlem som tilldelas bryggplats med Y-bom 
skall erlägga Y-bomsdeposition. Depositioner erläggs också för 
utkvitterade nycklar och bilpass. 
När båtinnehav resp. Y-bomsplats upphör, när nycklar och bilpass 
återlämnats, återbetalas depositionen - förutsatt att medlem 
fullgjort sina ekonomiska förpliktelser. 
 

Utträde ur JBS 
Ansökan om utträde skall göras på särskild blankett som finns på 
hemsidan och i hamnkontoret. Depositioner återbetalas när intakta 
nycklar och bilpass returnerats och medlems båt mm avlägsnats. 
Avdrag görs om medlems förpliktelser inte fullgjorts.  
 
 
AVGIFTER OCH DEPOSITIONER 
 
Beslut om avgifter och depositioner 
Avgifter och depositioner nedan fastställdes vid JBS senaste årsmöte 
 
Medlemskap  
 Inträdesavgift i JBS; Enskilt vuxenmedlemskap .............. 300 kr 
 Årsavgift: Enskilt vuxenmedlemskap ............................... 500 kr 
 Inträdesavgift i JBS, familjemedlemskap för vuxen ......... 150 kr 
 Inträdesavgift i JBS: familjemedlemskap för ungdom.......... 0 kr 
 Årsavgift, familjemedlemskap  ......................................... 250 kr 
 Inträdesavgift i JBS: Ungdomsmedlem via Jollesektionen ... 0 kr 
 Årsavgift i JBS: Ungdomsmedlemskap via Jollesektionen... 0 kr 
 
Hamn- och båtrelaterade avgifter 
 Hamndeposition A (båtar som enbart använder 

sjösättningsramp och kanoter i kanotställ) ...................... 1000 kr 
 Hamndeposition B (båtar med strand- eller trailerplats och 

båtar < 7 m som enbart vinterförvaras i hamnen) ........... 2000 kr 
 Hamndeposition C (båtar > 7 m och båtar m br.plats) .... 4000 kr 
 Deposition för bryggplats med Y-bom ........................... 3500 kr 
 Bryggplats – egen, vid boj: Avgift/cm båtbredd/år ............... 7 kr 

(ex: en 2,5m bred båt kostar 250x7= 1750 kr/år) 
 Bryggplats – egen, vid Y-bom: Avgift/cm platsbredd/år ...... 7 kr 

(ex: en 3m bred bryggplats kostar 300x7  = 2100 kr/år) 
 Bryggplats – lån: Avgift/cm båtbredd/vecka tas ut vid  

minst 2 veckors lån i perioden 15/4 till 15/10  ................. 0,50 kr 
(ex: 15 veckor, 3m bred båt kostar 15x300x0,50=2250 kr) 

 Bryggplats – utlåning: Rabatt för utlånad period ................. 80% 
 Trailerplats - egen, sommaravgift/cm platsbredd.  .......... 2,70 kr 
 Trailerplats – lån: avgift/vecka ........................................... 55 kr 
 Strandplats, avgift/år (sommar + vinter) ........................... 800 kr 
 Kanot i kanotställ, avgift/år (sommar + vinter) ................ 360 kr 
 Vinteruppställning avgift/kvm – normalplana platser -  ..... 70 kr 

(ex. båtbredd=3m, längd=10m: 3x10x70= 2100 kr.  
För båthus och vintertäckställningar > 1m utöver båtens  
längd eller bredd gäller täckställningsmåtten LxB. 

 Vinteruppställning avgift/kvm – Övre Södra Trailerplan -  50 kr 
 Vinteruppställning tom trailer .......................................... 500 kr 

Sommaruppställning avgift/kvm, 1:a året ........................... 50 kr 
(ex. båtbredd =3m, längd =10m: 3x10x50= 1500 kr) 

 Sommaruppställning avgift/kvm, 2:a året (+50%) .............. xx kr 
 Sommaruppställning avgift/kvm, 3:e året (+ 100%) ........... yy kr 
 Sommaruppställning minimiavgift,  250x2,70 ................. 675 kr 

 Vinteravgift vid kaj/m båtlängd ........................................ 270 kr 
 
Tjänster 
 Trucklyft för upptagning, sjösättning eller båtflytt på 

schemalagd tid, per lyft: liten truck - övre plan ................ 100 kr 
 Trucklyft för upptagning, sjösättning eller båtflytt på 

schemalagd tid, per lyft: stor truck - nedre plan ............... 200 kr 
 Upptagning eller sjösättning/båtflytt utanför ordinarie tid 

(samordnas med hamnkapten och truckförare) ............... 1500 kr 
 Trucklyft av båt för inspektion/reparation,  

till eller från vagga (oväntad problemsituation) ................ 500 kr 
 Trucklyft av båt för inspektion/reparation/bottentvätt - 

kortvarigt med båt hängande i truck ................................. 500 kr 
 Oplanerad flytt av båt som står i vägen för sjösättning ..... 500 kr 
 Flytt av vagga separat, eller flytt av vagga om ägaren  

underlåtit att flytta vagga inom föreskriven tid ................. 400 kr 
 Trucktjänst, ej medlem ................................................... 1500 kr 
 
Nyckeldeposition, produkter och hyresavgifter 
 Deposition plastnyckel ..................................................... 200 kr 
 Deposition metallnyckel ................................................... 200 kr 
 Deposition bilpass ............................................................ 100 kr 
 JBS Vimpel (kontakta vice hamnkapten) ......................... 150 kr 
 Hyra klubbhus per dag/kväll............................................. 500 kr 
 Hyra klubbhus inkl. porslin per dag/kväll ...................... 1000 kr 
 Städning av klubbhus om medlem ej gjort detta ............. 1000 kr 
 
Bötesavgifter, ersättningar 
 Förseningsavgift  .............................................................. 150 kr 
 Bötesavgift arbetsplikt - ej deltagit eller ej haft giltiga  

skäl till frånvaro ............................................................. 1200 kr 
 Bötesavgift vakttjänst - ej deltagit eller ej haft giltiga  

skäl till frånvaro ............................................................. 1500 kr 
 Bötesavgift felparkerad trailer eller underlåtenhet att  

flytta denna trots påpekande ........................................... 1000 kr 
 Bötesavgift förtöjning, märkning - underlåtenhet att  

åtgärda påpekade brister ................................................. 1000 kr 
 Bötesavgift vid upprepad underlåtenhet att använda  

bilpass ............................................................................... 500 kr 
 Ersättning till frivillig vakt utkallad av JBS ..................... 950 kr 
 
Debitering och fakturering 
 Avgifter för medlemskap, avgifter för egen brygg-, trailer-, eller 

strandplats betalas i början av varje år. Faktura baserad på 
registrerat båtinnehav mm skickas per e-post till alla medlemmar.  

 Avgifter för lån av brygg-, eller trailerplats, avgifter för hamn- 
och båtrelaterade tjänster betalas mot separat faktura som 
normalt skickas ut efter sommaren. 

 Avgifter för produkter, hyra av klubbhus, tjänster, depositioner, 
bötesavgifter mm betalas normalt mot faktura i efterskott. 

 För pappersfaktura tillkommer fakturaavgift ......................... 30 kr 

 
Betalningsrutin  
Vid avisering av avgifter tillämpar sällskapet följande regler för 
betalningstid och påminnelser.  
1. Sista betalningsdag sätts till det månadsslut som inträffar ca tre 

veckor efter det att avin beräknas nå medlemmen.  
2. Om betalning inte sker i tid, skickas en SMS-påminnelse med 

ytterligare 10 dagars betalningsfrist.  
3. Om betalning fortfarande inte sker, sänds en påminnelsefaktura 

med ytterligare 10 dagars betalningsfrist och SMS med varning 
om risk for uteslutning. Förseningsavgift påförs.  

4. Om betalning fortfarande inte sker, föreslås medlemmen bli 
utesluten på nästkommande styrelsemöte. 
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