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ORGANISATION: JBS styrelseledamöter ansvarar för olika områden av JBS verksamhet.  

JBS funktionärer och kommittéer får således uppdrag – och rapporterar till – olika personer i 

styrelsen. Alla verksamhetsgrenar och resursgrupper har därmed en röst in i styrelsen.  

1. Resursgrupper under Ordförandes ansvar 

a. Datasystem grupp skall: 

-     vara förtrogen med BAS och andra programsystem och kunna assistera funktionärer och medlemmar; 

– underhålla klubbens datorer och nätverk - ”grinddator” , ”övervakningsdator”, klubbhusdator; 

– förstå hemsidans uppbyggnad och kunna göra datatekniska ändringar/förbättringar; 

– ansvara för inköp och assistera med installation av programvaror för JBS användare; 

– assistera funktionärer att redigera strukturer och lägga in bilder/dokument på hemsidan; 

– ansvara för kontakter med web-hotellet. 

 

b. Klubbmästare och klubbhusvärd skall: 

– arrangera sammankomster i samråd med styrelsen; 

– fungera som JBS värd vid möten och fester; 

– svara för klubbhusets skötsel och städning; 

– sköta uthyrning av klubbhus; 

– i samråd med styrelsen ansvara för inköp av klubbhusinventarier. 

 

c. Säkerhetsgrupp skall: 

– vara välinformerad om modernt säkerhetsarbete avseende stöld och intrång av obehöriga mm; 

– föreslå och administrera vaktrutiner i BAS; 

– rapportera uteblivna vakter och avvikelser från planerad vaktplikt; Månatlig rapportering till styrelsen; 

– underhålla säkerhetsföreskrifter, bl.a. vakthållning och övrigt som ökar säkerheten för hamn och varv; 

– informera och utse frivilliga vakter; 

– rapportera stölder och andra incidenter i hamnen; 

– koordinera säkerhetsaktiviteter med andra båtklubbar; 

– förslå anskaffning av säkerhetsutrustning i samråd med varvschef/styrelse; 

– protokollföra säkerhetsmöten och rapportera till styrelsen. 

 

d. Redaktionsgrupp skall: 

– skriva artiklar om båtliv och liknande områden för JBS-bladet; 

– skriva ”stående inslag” – som kallelser till vår- och årsmöten, sjösättnings- och upptagningstider, 

aktuell viktig information - enligt direktiv från styrelsen; 

– sammanträda, protokollföra och genomföra redaktionsuppgifter inför varje utgåva av JBS-bladet; 

– ha en redaktör som svarar för layout och tryckning av JBS-bladet; 

– ha JBS ordförande som ansvarig utgivare. 

2. Resursgrupper under Vice Ordförandes ansvar 

a. Hamn/varvskommitté 

– kommitté med brett uppdrag att utveckla, förbättra, underhålla hamn, varv och maskinutrustning 

– föreslå och bereda större utvecklingsprojekt. 

 

b. Skyddskommitté skall: 

– genomföra periodiska kontroller av varv, hamn, byggnader och maskinell utrustning; 

– granska, övervaka, och till styrelsen föreslå förändringar, samt identifiera potentiella risker för 

personer och materiel. 

 

c. Utbildningsansvarig skall: 

– genomföra kurser/utbildning – typ förarbevis och kustskeppare – med nationell examinering. 
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3. Resursgrupper under Hamnkaptens ansvar 

a. Bandansvarig skall: 

– tjänstgöra vid schemalagd och tillfällig upptagning/sjösättning enligt överenskommelse; 

– dirigera truckförare och hantera truckbanden på båtar vid upptagningar och sjösättningar. 

Not. Detaljerad information finns i Föreskrifter för upptagning/sjösättning med truck. 

 

b. Besiktningsman skall: 

– vara förtrogen med besiktning av båtar; 

– på medlems begäran (ev. mot kostnad) kunna utföra besiktning av båt. 

 

c. Hamnbefäl skall: 

– tjänstgöra vid schemalagd och tillfällig upptagning/sjösättning enligt överenskommelse; 

– delegerat från hamnkapten/varvschef anvisa uppläggningsplatser, dirigera truckförare, styra 

verksamheten med medlemmar i arbetslag vid upptagning och sjösättning; 

– delegerat från hamnkapten (eller vice) kontrollera inom eget ansvarsområde att föreskrifter för 

förtöjning och märkning av båtarna följs - och rapportera; 

– hålla uppsikt över båtar för sitt ansvarsområde och rapportera onormalt; 

– försäkringskontroll för icke trucklyfta båtar (gäller hamnbefäl för trailerbåtar).  

Not. Detaljerad information finns i föreskrifter för upptagning/sjösättning med truck. 

 

d. Truckförare skall: 

– tjänstgöra vid schemalagd och tillfällig upptagning/sjösättning enligt överenskommelse; 

– ha kompetens och utbildning att köra truck; 

– gå igenom checklista för truck före start av körning; 

Not: Truckförare har tillstånd att sjösätta/ta upp egen båt utanför schemalagda tider förutsatt att 

kompetent handräckning finns till hands. 

      Not. Detaljerad information finns i Föreskrifter för upptagning/sjösättning med truck 

 

e. Vice Hamnkapten(er) skall: 

– vid hamnkaptens förhinder delta i dennes ställe i styrelsemöten (delegeras av hamnkapten); 

– dela på hamnkaptens uppgifter (som beskrivs i Arbetsordning för styrelsen) enligt informell 

överenskommelse mellan berörda. 

4. Resursgrupper under Varvschefs ansvar 

a. Bojinspektör  skall:  

– kunna säkert manövrera bojflotte med lyftdon; 

– genomföra byte av bojar, stenar och kätting i hamnen; 

– genomföra planerade och akuta uppdrag efter samråd med varvschef. 

 

b. Brandskydd grupp skall:  

– kunna genomföra brandskyddsarbeten; 

– ha minst en person med erfarenhet från brandskydd; 

– svara för att JBS uppfyller lagkrav för brandskydd i hamnen; 

– underhålla och anskaffa nödvändiga brandskyddsutrustningar i samråd med varvschef; 

– genomföra och dokumentera årlig besiktning som rapporteras till varvschef. 

 

c. Dykare skall 

– kunna dyka efter och lokalisera förlorade föremål i hamnen, t.ex. tappade bojstenar; 

– kunna tjänstgöra som extra resurs med samma uppgifter som bojinspektör. 

 

d.  El. grupp skall: 

– ledas av medlem i gruppen med formell elektrikerbehörighet; 

– förstå och kunna genomföra elektriska nyinstallationer, underhåll och byta skadade komponenter; 



 

 _________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsordning funktionärer 

Jakobsbergs Båtsällskap 

Sid. 3 (3) 

2020-12-01 

– årligen genomföra allmän besiktning av el-systemen och prova funktion i överströmsskydd och 

jordfelsbrytare. Besiktningsresultat dokumenteras och rapporteras till varvschef. 

 

e. Grind och övervakningssystem ansvarig skall: 

– ha kompetens för grindsystem med ansluten elektronik samt TV-övervakningssystem; 

– underhålla och genomföra mindre reparationer; 

– vara första kontakt för medlemmar vid akuta grindproblem. 

 

f. Markvårdsgrupp skall: 

– sköta gräsklippning och snöröjning i anslutning till klubbhus; 

– sköta ogräs- och slyrensning på hamnplanerna; 

– fälla träd. 

 

g. Klubbholme grupp skall: 

– underhålla byggnader, bryggor, bojar och övrigt på klubbholmen; 

– underhålla arbetsbåt som disponeras av gruppen; 

– äska budgetmedel för underhåll och vidareutveckling av klubbholmen.  

 

h. Maskingrupp skall: 

– genomföra underhåll och reparationer på JBS maskiner, truckar, traktor, tryckluftssystem, mastkranar 

och båtslipen mm, så maskinerna är i driftdugligt och säkert skick för de olika användningsområdena;  

– äska budgetmedel för underhåll och reparation av maskiner. 

 

i. Traktorförare skall: 

– ha kompetens att köra traktor och genomföra traktoruppdrag; 

– snöröja körvägar. 

 

j. Varvsresurs: 

– delta i allehanda byggnads- och underhållsarbeten på varvet under varvschefs ledning; 

– svara för att JBS kärror och vagnar är i fullgott skick. 

 

k. VVS grupp skall: 

– förstå och kunna utföra förekommande VVS arbeten i JBS hamn och varv; 

– ansvara för och underhålla sugtömningssystemet; 

– stänga av/sätta på vatten i hamnen vid säsongavslut/start. 

 

l. Vice Varvschef(er) skall: 

– vid varvschefs förhinder delta i dennes ställe i styrelsemöten (delegeras av varvschef); 

– dela på varvschefs uppgifter (som beskrivs i Arbetsordning för styrelsen) enligt informell 

överenskommelse mellan berörda. 

  

5. Resurser under Miljöombuds ansvar 

a. Vice miljöombud 

– vid miljöombudets förhinder delta i dennes ställe i styrelsemöten (delegeras av miljöombud); 

– dela på miljöombuds uppgifter (som beskrivs i Arbetsordning för styrelsen) enligt informell 

överenskommelse mellan berörda. 


