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Bakgrund 
 
Styrelsen beslutade våren 2021 att skapa ett styrt dokument för hur våra 
rutiner, arbetssätt, styrelsemöten, årsmöten stadgar mm som finns i Klubben är 
upplagda. Denna information ska finns på ett ställe, vara lätta att överblicka 
och tillgänglig på vår hemsida. Dokumentet revideras regelbundet t.ex vid 
Styrelsemöten och medlemmarna får en enklare översikt om vad som krävs 
av mig som medlem. 
 
Revidering av dokumentet. 
 
Alla ändringar i dokumentet ska noteras med kursiv text samt att man noterar 
i Ändrings-loggen (se sista sidan) där datum och orsak till ändring framgår. 
I dokumentets huvud ändras revision-status och datum. 
Beslut av Ändringar tas av Styrelsen och genomförs av klubbens sekreterare. 
Ändringar framgår alltid dessutom av protokoll från Styrelsen eller från 
Årsmötet. 
 
Allmän information om Hallstahammar Kolbäcks Båtklubb  
 
HKBK bildades 1980 och har cirka 220 medlemmar. Vår hamn och klubbhus 
ligger vackert vid sjövägen vid infarten mot Borgåsunds Hamn-cafe eller 
bilvägen mot Jordmarken. Vi har en egen inpasseringsgrind tillsammans med 
vår närmsta granne Strömsholm Båtklubb. 
 
HKBK:s ändamål enligt stadgarna (se stadgarna) är: 
 
Att tillvarata medlemmarnas intressen och verka för en sund utveckling av 
sjösporten med god miljö samt gott kamrat- och sjömanskap 
 
Vi har ett en klubbstuga med fullutrustat kök, badrum med toalett och dusch 
samt stort rum för sammankomster. 
Det finns mastkran, båtramp, vajerspel, mastuppläggning och 2 långa 
bryggor för båtarna i hamnen. 
Det finns en stor plan för uppställning av båtar och vi sköter tillsammans med 
t.ex kranbilar sjösättning och upptagning och det finns gott om plats för 
parkering under sommarsäsongen. 
Vi har en klubbholme som heter Hultet i Skutterö-arkipelagen öster om 
Kvicksundsbron. Här firas midsommar och det anordnas fester som t.ex 
”Gubbröra” och ”Ladies Night”  
På ön finns en fin toalettanläggning med handikappanpassade ramper, fler 
bryggor för tilläggning av båtar och en vedeldad bastu med brygga.  
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Ved till bastun tar vi med oss från vedboden i hamnen och sopor tar vi helst 
med oss hem även om det finns soptunnor. Det finns en stor grillplats och 
badbrygga.  
Här ligger även vår husbåt Bäverhyddan som kan bokas av medlemmarna för 
övernattning, priser se bilaga 1. 
Vi har årliga återkommande aktiviteter som gemensamma städdagar, 
fisketävling med efterföljande ”After Fish”. Vi genomför en introduktion av alla 
nya medlemmar i maj månad varje år. 
Våra stadgar för HKBK finns i bilaga 2. 
 
Nedan finns en förteckning över de olika aktiviteter som förekommer under ett normalt år 
inom HKBK. 

Årsklocka med aktiviteter i HKBK 
Månad Aktivitet Dokument 

Jan 

Styrelsemöte Agenda, protokoll 

Kallelse årsmöte (min 8 dgr innan) 

Agenda årsmöte, Verksamhetsberättelse, 
Verksamhetsplan, 
Arbetslista, budget, 
Bokslut, förslag från valberedning. 

Feb 
Årsmöte mitten febr. senast sista febr. Se ovan 
Konstituerande årsmöte Agenda, protokoll 

Mar 

Uthyrning båtplats 15/3 till 1/3 året därpå Uthyrningskö 
Vaktfrihet för de som hyr ut sin plats   
Styrelsemöte Agenda, protokoll, 

uthyrningsläget 

Apr 

Styrelsemöte 

Agenda, protokoll, 
vaktlista, INFO inför sjösättning, 
 fakturering årsavgifter 

Maj 

Sjösättning Info-blad 
Städ-dag 
Introduktion nya medlemmar Kallelse 

Vakthållning from sjösättning Vaktlista 
Jun Fisketävling, midsommar Inbjudan 
Jul Ladies Night Inbjudan 

Aug Gubbröra Inbjudan 

Sep 

Styrelsemöten (2st) Agenda, protokoll, 
 Info-blad, status 
arbetslistan 

Städ-dag info-blad 
Avstämning av vilka båtar som legat på 
land under säsongen, första helgen i 
september  Fakturera, se prislista 

Okt Båtupptagning Info-blad 
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Nov Styrelsemöte 
Agenda, protokoll,  
balansrapport 

Dec Julbord Styrelsen Kallelse 
 
 
 

1. Ordningsföreskrifter i HKBK 
 

1.1 Andelsplats i HKBK – riktlinjer vid köp, utnyttjande och försäljning 
 
Person med medlemskap i HKBK har, i mån av tillgång, möjlighet att köpa 
en båtplats i form av en andelsplats.  
Andelsplatsernas storlek är 2,25m  3m och 4m 
Priset beräknas utifrån bryggmeter och ska återspegla kostnad för 
byggnation och underhåll. Priserna är enligt prisbilaga och även på HKBK:s 
hemsida under fliken Avgifter. Årsmötet, i februari årligen, fastställer om 
avgifterna ska ändras. 
 
 
1.2 Köp av Andelsplats 
 
Tillgång av Andelsplatser styrs av efterfrågan och HKBK:s styrelse använder 
ett kösystem med en kö för respektive platsbredd vid tilldelning av platser. 
Om en medlem nekar tilldelad plats placeras man sist i kön och nästa 
person i kön blir tilldelad den plats som finns tillgänglig. Betalning av plats 
ska genomföras till hela summan inom 30 dagar efter erhållen faktura. 
 
1.3 Nyttjande av Andelsplats 
 
Andelsägare har ej rätt att hyra ut sin Andelsplats till annan medlem eller 
extern person. Andelsägare har rätt att upplåta sin plats under ett år då 
man inte avser att använda sin plats. HKBK:s styrelse förmedlar då denna 
plats till en anna medlem i mån av efterfrågan. Även här finns ett kö-
system för såväl upplåtelse av Andelsplats för uthyrning samt för 
intressenter som önskar hyra en plats.  
Innan den 15 mars årligen ska andelsägare meddela om de avser att 
bruka sin plats under säsongen, syftet är att hinna fördela årets hyresplatser 
innan avisering av årets båtplats- och medlemsavgifter görs.  
Andelsägare är skyldig att betala ”årsavgiften andelsägare se prisbilaga 
om HKBK inte lyckas hyra ut platsen. 
 
 
 
 
 
 
 



Sid 5 
 

1.4 Försäljning av Andelsplats 
 
När medlem önskar sälja sin Andelsplats ska detta skriftligen meddelas 
båtplatsansvarige i HKBK som ställer medlem i kö för försäljning av 
Andelsplats. HKBK säljer platsen till en medlem och när betalningen är 
genomförd av den nya ägaren görs en återbetalning till säljande medlem. 
Andelsägare är skyldig att fortsätta vara medlem i HKBK tills platsen är såld. 
 
 
 
1.5 Hyra av båtplats 
 
Person med medlemskap i HKBK, har i mån av tillgång, möjlighet att hyra 
en båtplats. Platserna fördelas enligt en kölista av båtplatsansvarige. Priser 
framgår av prisbilaga. 
Uthyrningen gäller för ett år i taget dvs från tidigast 15 mars – 1 mars året 
efter. Båtplatsansvarige meddelas senast 1 mars om platsen ska hyras 
även kommande år annars är hyrtiden förverkad. 
All uthyrning av båtplatser sker via HKBK försorg dvs andrahandsuthyrning 
är inte tillåten. Uthyrning sker i möjligaste mån av klubbägda platser i första 
hand och medlemsägda i andra hand. 
  
Vass, näckrosor och gräs vid den egna båtplatsen tas bort av 
båtplatsinnehavaren. 
Förtöjning: Båt ska vara förtöjd med fjädrar i samtliga förtöjningspunkter 
samt vara uppspänd så att båten inte kan skada grannens båt. 
 
 
1.6 Ansvar vid försäljning av egen båt 
 
Medlem som säljer sin båt är ansvarig för att båt och tillhörande vagn, 
uppställningsmaterial, förtöjningsmaterial tas bort från planen, bryggan 
mast-ställ osv. 
Medlem är skyldig att betala alla avgifter tills båt och tillhörande material 
är borttaget av köparen. 
 
1.7 Arbetsplikt 
 
Allmän städ- och arbetsdag planeras minst 2 gånger/år vår och höst.  
HKBK styrelse har utsett olika grupper som ansvarar för olika delar av vår 
verksamhet.  
 

Styrelsen består av förutom ordföranden 6 ledamöter och 3 suppleanter.  
Följande roller finns i HKBK: kassör, sekreterare, hamnfogde, vice 
hamnfogde, båtplatsansvarig, revisor och revisorssuppleant, hamngrupp- 
och Hultgrupps-ansvariga, miljöansvarig. Man behöver inte vara med i 
Styrelsen för vissa av dessa roller. 
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För att se vilka som är valda enligt årsmötet se vår hemsida på 
www.hkbk.se 
 
Gruppansvariga tillsammans med styrelsen har en Arbetslista som beslutas 
under Årsmötet och revideras löpande av styrelsen. Utifrån Arbetslistan 
fördelas arbetsuppgifter. 
HKBK är en ideell förening och det förutsätts att allt arbete som görs i 
klubben görs genom eget arbete. Det förutsätt att alla medlemmar deltar i 
det goda arbetet med att hålla våra anläggningar i gott skick och alla 
kan bidra. Har du specialistkompetens inom något område så ser vi gärna 
att bidrar med den inom klubben. 
 
Den person som inte vill delta i detta arbeta kan ”köpa sig fri” från 
arbetsplikten genom en årlig avgift, se prisbilaga. 
 
Arbetslag är indelade efter medlemsnummer och den uppdelningen kan 
utnyttjas av Styrelsen vid större arbetsinsatser eller då arbetsmoralen 
sviktar. 
 
 
1.8 Bottenfärger 
 
HKBK driver ett aktivt miljöarbete och där ingår bl.a. kravet på att inte 
använda biocidhaltiga (giftiga) bottenfärger på våra medlemmars båtar.  
Många av klubbens medlemmar har sanerat sina båtar bl.a. genom 
bidrag från Länsstyrelsen. Vi genomför årligen mätningar av bottenfärger 
med s.k XRF-instrument för att se om det finns för höga halter av tenn, bly, 
zink eller koppar. Styrelsen har rätt att neka sjösättning av båtar med för 
höga metallhalter. Kontakta miljöansvarige för ytterligare information. 
 
 
1.9 Användning av el vid båtplats eller på hamnplan 

 
Användning av el vid båtplats eller på hamnplan får endast vara tillfällig 
och kontakten ska tas ur när den inte används. Om man behöver lämna 
båten med kontakten i över natten t.ex för att ladda batterier, så ska en 
lapp sättas på kontakten med orsak och datum. 
 
Träbåtar som behöver ström för att hålla länspump igång kan använda el 
en längre tid. När båten svällt ska kontakten tas ur. 
 
Båtägare som önskar tillgång till ström under längre perioder kan efter 
ansökan hos Styrelsen få detta, om kapaciteten räcker. Det finns 13 
Ampere vid varje brygga, 35 ampere totalt. Egen energi-mätare krävs och 
betalning görs enligt styrelsens beslut. 
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1.10 Frostskydd vid motorkonservering-toalettkonservering 
 
Vid motorkonservering av båtens kylsystem inför vintern ska Propylen-glykol 
användas och det får inte pumpas ut på marken eller i sjön.  
Propylen-glykol är mycket snällare mot miljön än Etylen-glykol som är 
mycket giftigt.  
Samla upp glykolen i lämpligt kärl och återanvänd det eller lämna in på 
återvinningscentraler som farligt avfall. 
Hålltankar (septi-tank) till toaletter får inte tömmas i sjön eller på land utan 
tanken ska tömmas vid s.k tömningsstationer, det finns bl.a. en vid 
gästhamnen vid Borgåsunds Hamn café. 
 
 
1.11 Inpassering grind, sjösättningsramp och vajerspel 

 
Det finns en gemensam maskindriven grind för inpassering till HKBK och 
Strömsholmens Båtklubb. Grinden öppnas via mobilen och ett specifikt 
telefonnummer som ges till klubbmedlemmar. Den är alltså alltid stängd 
utom vid in- och utpassering. 
 
Nyckel till klubbstugan, redskapsskjulen, sjösättningsrampen och bastun på 
Hultet finns att låna mot en depositionsavgift, se prisbilaga. 
Kontakta nyckelansvarige. 
 
Det finns en bom till sjösättningsrampen som är låst och kan låsas upp med 
samma nyckel som till klubbstugan, förråds-skjulen och Bastun på Hultet. 
Bommen ska alltid hållas låst utom då rampen används. 
Personer som inte är medlemmar men ändå vill sjösätta båt får kontakta 
antingen Hamnfogde eller annan person i Styrelsen för inpassering genom 
grind och användande av ramp. Priser, se prisbilaga. 
Vi vill ha personnummer, namn, adress, registreringsnummer på bil samt 
mobil för de icke medlemmar som använder rampen. Mailas eller sms till 
hamnfogden. 
 
Det finns ett vajerspel för att kunna dra upp tyngre båtar på rampen men 
det måste skötas av hamnfogde eller annan kunnig person, det får inte 
användas på eget bevåg. 
 
Mastkran används för att masta på segelbåtar och inga andra tyngre lyft 
som båtar eller motorer ur båtar. Båtar får inte ligga kvar och hindra andra 
båtar för att masta på.  
Masten ska vara förberedd dvs ”påklädd” med spridare, vant osv för att 
minimera väntetider för andra medlemmar. 
Mastkranen får endast användas av personer som vet om dess 
begränsningar och metodik för lyft, nedtagning. 
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1.12 Uppläggning av båt, märkning av vagnar, bockar mm 
 
I årsavgiften för båtplats ingår plats för vinteruppläggning på HKBK:s 
markområde. 
Vinteruppläggning för medlem utan båtplats i klubben debiteras enligt 
prislista och i mån av plats, se prisbilaga. 
Vinteruppläggning för person utan medlemskap tillåts inte. 
 
Båtar som ligger kvar på land över sommaren betalar en 
uppställningsavgift, detta oavsett om man äger sin båtplats eller hyr den, 
se prisbilaga. 
Avstämning av vilka som berörs av detta görs den första helgen i 
september (t.ex den 5/9 2021) 
Båtar som fortsatt ligger kvar under även nästkommande sommar betalar 
dubbel avgift och efter år 5 ännu högre avgift, se prisbilaga. 
 
Hamnplanen ska under sommarhalvåret i första hand användas till 
bilparkering och för trailerbåtar. 
Uppsättning av tillfälliga täckställningar och båthus får bara göras efter 
samråd med Hamnfogden och endast i norra kanten fram till 
mastförvarings-stället och inte på hamnplan. 
Tillfälliga täckställningar ska omgående tas ned efter sjösättningen eller då 
hamnfogden uppmanar till det. 
Hamnfogden har rätt att flytta båtar för att öka framkomligheten på 
hamnplanen. 
 
Vagnar, vaggor, täckställningar och annat uppställningsmaterial ska vara 
tydligt märkta med medlemsnummer eller namn och telefonnummer. 
Det finns dekaler att köpa för märkning av sekreteraren. 
Ligger material, presenningar mm löst utanför en vagn, vagga osv så finns 
en risk att det plockas bort vid vår- och höst-städningen. 
 
Jollar, gummibåtar kanoter osv får läggas på höger, vänster sida om 
klubbhuset på stockarna och ska vara märkta med medlemsnummer. 
 
 
1.13 Sjösättning – upptagning av båtar 
 
Sjösättning sker normalt någon av de första helgerna i maj och 
upptagning någon av de första helgerna i oktober. 
Bokade datum anges alltid i Verksamhetsplanen som är klar inför årsmötet 
i februari årligen. Vi använder alltid kranbilar och vi startar ofta 08.00 på 
lördagen och söndagen. Medlemmar sätter upp sig på en turordningslista 
direkt på morgonen och betalar samtidigt avgiften för lyften. Avgiften sätts 
av kranbilsföretaget. 
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Det är hamnfogden som ansvarar för att kön betas av och båtägaren ser 
till att båt och vagnar är redo för framkörning eller väntar i sjön inför 
upptagningen. Den båtägare som inte är klar när lyften ska ske kan 
hamna sist på listan. 
Normalt så tar man båt på vagn en dag och båt i vagga dagen efter eller 
före. 
  
Vi försöker eftersträva att flera båtägare har vagn eftersom det är en risk 
att köra en båt hängande i stroppar en längre sträcka. 
 
Hela planen spärras av för bilparkering vid sjösättning - upptagning så 
länge avspärrningen är uppsatt. 
Att ignorera bilförbudsregeln anses som grovt. Dessa regler är till för att öka 
framkomligheten samt höja säkerheten och minimera riskerna för olyckor. 
Vid eventuellt inträffad olycka med fordon inblandat, faller hela 
skuldbördan på den person som ignorerat avspärrningarna. 
Vi påminner alltid i god tid inför sjösättning – upptagning vilka dagar och 
tider som gäller, kostnader och andra saker att tänka på och förbereda.  
 
 
1.14 Vakthållning 
 
Alla som äger eller hyr en båtplats har också ett vaktansvar.  
Vaktgången sker mellan sjösättning och upptagning dvs från början på 
maj till början på oktober. 
Vakt-passet är mellan 21.00 till 06.00 
Vaktlistan skickas ut under mitten av april och med ett rullande schema 
fördelat på samtliga medlemmar så blir det ungefär 2 vaktnätter under en 
3-årsperiod. 
Vaktlistan skickas ut till medlemmarna via mail, anslås i klubbstugan och 
finns även på vår hemsida. Det skickas även ut ett påminnelse-SMS 10 
dagar innan samt 2 dagar innan vakt-passet. Allt för att undvika att vakt-
passet missas. 
 
Under vakt-passet ska vakten gå flera rundor runt området, på bryggor osv 
samt även kolla med vakten i Strömsholms båtklubb. Notera i loggboken i 
klubbhuset ev. händelser och att du varit där. 
 
Byte av vakt-pass är tillåtet mellan medlemmar om det inte passar av olika 
orsaker. Det är inte tillåtet att låta en icke-medlem göra ett vaktpass 
ensam. 
 
Vakt-frihet beviljas för de andelsägare som före den 15 mars meddelar att  
 

 man under kommande säsong vill hyra ut sin båtplats. 
 man avser att lämna klubben  
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Uteblivet vakt-pass utan giltigt skäl debiteras enligt prislista, se bilaga 1. 
Uteblivet vakt-pass kan även innebära att ett uteslutningsärende startas, 
se § 2.5 i HKBK:s Stadgar. 
 
 
 
2. HKBK:s hantering av personuppgifter (GDPR) 

 
Bakgrund: Inom EU och i Sverige är det ett lagkrav att alla företag och 
organisationer ska hantera personuppgifter enligt: EU:s nya 
dataskyddsförordning:  General Data Protection Regulation.                     
(se EU 2016/679 och SFS 2018:218) 
GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018 innebär bland annat hårdare 
krav på hantering av personuppgifter. Det ställs idag högre krav på rutiner 
och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig 
ledningsnivå. 
 
Under detta kapitel informeras våra medlemmar om hur vi hanterar 
personuppgifter inom HKBK. 
 
2.1 Styrelsen är ytterst ansvarig för de personuppgifter som föreningen 

hanterar och om du som medlem vill kontakta styrelsen angående 
dina personuppgifter så hittar du kontaktuppgifter på vår hemsida: 
www.hkbk.se  

2.2 HKBK hanterarar följande personuppgifter: Via Svenska Båtunionens 
(SBU) administrativa system (BAS) lagrar vi uppgifter om 
medlemmars: namn, adress, telefonnummer och mailadress.          
Där finns även personnummer för att SBU via Statens Personaladress-
register (SPAR) ska få rätt utedelningsadress av tidningen Båtliv. 
Personnumret skrivs aldrig ut, det finns endast i det digitala lösenords-
skyddade registret hos SBU. 

2.3 HKBK behandlar dessa personuppgifter för att kommunicera med 
våra medlemmar när det gäller information om klubbens 
verksamhet, bjuda in till medlemsträffar och aktiviteter. Vidare 
hanteras personuppgifter för medlemsavgifter, hantering av båt och 
bryggplatser, planering av vakt-pass, arbetslistor samt för att 
meddela medlemmar ev. skador, åverkan på deras båtar och 
tillhörigheter. 

2.4 HKBK delar inte, utöver med SBU, personuppgifter med någon 
annan övrig part. 

2.5 HKBK har inte heller för avsikt att överföra personuppgifter till ett s.k 
tredje land (land utanför EU/EES). 

2.6 Dina personuppgifter raderas från vårt administrativa system när 
Styrelsen har beviljat ditt utträde ur föreningen. 
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Du har som medlem rätt till att: 
 

 Få tillgång till dina personuppgifter 
 Få felaktiga personuppgifter rättade 
 Få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är 

nödvändiga 
 Lämna in klagomål till Datainspektionen om du upplever att dina 

personuppgifter inte hanteras på det sätt som lagen säger. 
 

Önskar du få information om: 
 

 dina lagrade personuppgifter i HKBK  
 eller rätta felaktiga uppgifter 
 eller radera ej nödvändig information 

 
är du välkommen att kontakta Styrelsen: ordförande, sekreterare eller 
kassör.  Se styrelsen kontaktuppgifter på www.hkbk.se 
 
 
 
 
 

Ändringslogg 
 

Datum Kapitel Ändrad till Mötesfo
rum 

Orsak 

2021-03-28 1.5 Text tillagd, Uthyrning sker i 
möjligaste mån av 
klubbägda platser i första 
hand och medlemsägda i 
andra hand 

Styrelse-
möte 
2021-03-
24 

Bättre förtjänst för HKBK att hyra ut 
egna platser kontra medlemsägda 

2021-03-28 1.11 Text tillagd,  Vi vill se ID och 
notera personnummer för 
de icke medlemmar som 
använder rampen. 
 

Styrelse-
möte 
2021-03-
24 

Ej angivet kostnad och att vi ska 
notera namn, personnummer på de 
som använder rampen  

2021-09-28 1.11 Förtydligat om att flera 
uppgifter behövs samt att 
de skickas till hamnfogden 

Styrelsen Tidigare oklart att bara personnummer 
skulle anges. 

2021-09-29 1.12+ 
årsklocka 

Första helgen i september 
årligen kollas vilka båtar 
som legat kvar på planen 
under sommaren 

Styrelsen Klarlagt när avstämning ska göras 

2022-01-26 1.12 Priset höjs efter 5 år på land Styrelsen HKBK vill reducera antalet långliggare 
på planen. 

2022-01-26 1.7 Arbetslag indelas efter 
medlemsnummer istället för 
båtplatsnummer 

Styrelsen 147 båtplatser och över 220 
medlemmar gav cirka 80st ”frikort” 

2022-01-26 1.13 En dag båtar på vagn, en 
dag båtar i vagga. Enskild 
instruktion framtagen. 

Styrelsen Stod tidigare varannan vagn, 
varannan vagga. Ofta olika 
entreprenörer dvs kranbilar. 

2022-04-26 1.12 Avgift för att stå på plan 
under sommar, oklar 
koppling mot 
upptagningsavgift 

Styrelsen Pris anges i prislistan 
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