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Verksamhetsberättelse

Styrelsen har under året haft tio ordinarie sam-
manträden. Inriktningen för föreningen under 
2018 har fortsatt varit inriktad på att stärka 
ekonomin i klubben och att öka marinans attrak-
tionskraft för både medlemmar och gäster. Tack 
vare en fantastisk sommar med kraftigt ökad 
beläggning inom både hamn och husbilsupp-
ställning, så har budgetens resultat överträffats 
betydligt.

Investeringarna under året har främst inrik-
tats på att installera en motordriven bom vid 
sjösättningsrampen, som också är kopplad till 
betalningsautomaten för självbetjäning. Den 
togs i drift i början av juli och trots en sänkning 
av avgiften har 2018 redan givit dubbla intäkten 
jämfört med tidigare år.

Utvecklingen för antalet husbilsgäster har alltså 
varit fortsatt positivt. Båtägarna fick äntligen en 
sommar att minnas, men ökad beläggning av 
gästande båtar i hamnen och föreningen som 
helhet kunde se en mindre nedgång i antal 
medlemmar än vad som varit brukligt de senas-
te 10 åren.

En planerad reparation av bryggor och palissad 
blev försenad och utfördes i januari och febru-
ari 2019. Därför blev resultatet högre 2018 än 
prognos och hamnade på 412 tkr, jämfört med 
en budgeterad vinst på 79 tkr. Avvikelsen beror 
bland annat av lägre bryggunderhåll med 130 
tkr och ökade intäkter för gästbåtar, husbils-
gäster och försäljning av drivmedel.

Föreningens likviditet har stärkts genom över-
skottet och även soliditeten. Vid årsskiftet upp-
gick likvida medel till 627 tkr och eget kapital till 
753 tkr. Medlemslånen från aktiva medlemmar 
uppgår till 3 629 tkr och om man räknar ihop 
dessa medlemslån och eget kapital blir solidite-
ten 59 %.

Getterön Marina certifierades återigen för Blå 
Flagg och styrelsens arbete inom miljöfrågor 
är fortsatt starkt, vilket ju är ett villkor för att få 
ansöka om Blå Flaggs utmärkelse.
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Blå Flagg för en renare 
och säkrare hamn
Blå Flagg är en internationell miljömärkning som drivs interna-
tionellt av Foundation for Environmental Education (FEE) och 
som finns på över 4000 stränder och hamnar i 49 länder runt 
om i världen. Varje hamn eller strand med Blå Flagg måste 
uppfylla ett antal kriterier inom områdena vattenkvalitet, säker-
het och service, miljöutbildning samt information. 

I Getterön Maria uppfyller vi alla de hårda kraven som finns 
för Blå Flagg. Det är allt ifrån att ha en väl fungerande miljö-
station för det avfall som uppstår i samband med att vi vistas i 
hamnen till att verka för en god information till medlemmar och 
gäster.

I vårt fall finns innebär det att vi informerar om den fantastis-
ka närmiljö vi har. Bland annat om Getteröns Naturreservat 
och om hur Allemansrätten fungerar. Därför finns det på våra 
anslagstavlor viktig och dessutom mycket läsvärd information 
från Länsstyrelsen i Halland och Naturvårdsverket.
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849600–7405

Resultaträkning Utfall Budget Utfall Budget

Not 2017 2018 2018 2019
Intäkter
Försäljning drivmedel 968 253 1 000 000 1 337 150 1 150 000 
Båtplatsavgifter 1 054 346 1 038 000 1 090 721 1 095 000 
Medlemsavgifter 231 320 208 000 224 000 231 000 
Hyror och arrenden 394 420 400 000 400 515 427 000 
Avgifter sjösättning och upptagning 294 930 344 000 356 396 335 000 
Avgifter uppställningsplatser 373 888 410 000 416 242 425 000 
Husbilsuppställning 441 275 483 000 517 727 520 000 
Gästplatser 138 861 153 000 180 115 165 000 
Debiterade elavgifter 105 700 107 000 108 933 105 000 
Vakt- och arbetsplikt 53 600 55 000 45 560 55 000 
Intäkter från sponsorer 79 500 78 000 79 250 80 000 
Övriga intäkter 42 483 47 000 89 594 91 000 
Fakturerade kostnader 56 792 50 000 105 373 50 000 
Bidrag, återbäring och försäkringsersättning 16 667 0 32 422 0 
Summa intäkter 4 252 036 4 373 000 4 983 998 4 729 000 

Kostnader
Inköp drivmedel -874 443 -900 000 -1 198 472 -1 035 000 
Arrenden och hyror -191 806 -160 000 -167 698 -161 000 
El, VA och renhållning -336 485 -388 000 -391 667 -408 000 
Reparation och underhåll -356 429 -295 000 -213 616 -290 000 
Förbrukningsmaterial o -inventarier -166 358 -140 000 -191 055 -180 000 
Kostnader för transportmedel -109 997 -140 000 -113 572 -155 000 
Kontors- och datakostnader -221 015 -176 000 -186 828 -165 000 
Kostnad för anställd personal -480 104 -530 000 -530 100 -660 000 
Kostnader för inhyrd personal -351 406 -354 000 -375 436 -380 000 
Övriga personalkostnader -7 599 -20 000 -9 158 -20 000 
Övriga externa kostnader -223 855 -246 000 -295 771 -300 000 
Kostnader att fakturera -56 792 -50 000 -105 373 -50 000 
Avskrivningar av anläggningstillgångar 1 -723 251 -802 000 -704 055 -750 000 
Summa kostnader -4 099 

540 
-4 201 000 -4 482 801 -4 554 000 

Resultat från verksamheten 152 496 172 000 501 197 175 000 

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 2 001 2 000 3 142 2 000 
Räntekostnader -108 625 -95 000 -92 064 -78 000 

Resultat efter finansiella poster 45 872 79 000 412 275 99 000 

Bokslutsdispositioner 0 0 -275 000 0 

Årets resultat 45 872 79 000 137 275 99 000 

Årets skattekostnad 0 0 0 0 Redovisat resultat 45 872 79 000 137 275 99 000 
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849600–7405

Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
 

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2 3 316 370 3 797 924 3 906 792 
Bryggor och vågbrytare 3 2 596 717 2 775 544 2 795 486 
Inventarier, verktyg och installationer 4 709 638 769 962 946 336 
Andelar i ek. föreningar 5 11 800 11 800 11 800 
Summa anläggningstillgångar 6 634 525 7 355 231 7 660 414 

Omsättningstillgångar
Varulager 105 951 51 845 66 689 
Kundfordringar 309 397 116 912 148 922 
Övriga fordringar 42 2 000 0 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 371 334 268 698 233 431 
Kassa och bank 713 1 793 4 082 
Summa omsättningstillgångar 787 437 441 248 453 124 

Summa tillgångar 7 421 962 7 796 479 8 113 538 

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Balanserat resultat 340 483 294 611 215 711 
Årets resultat 137 275 45 872 78 900 
Summa eget kapital 477 758 340 483 294 611 

Avsättningar
Avskrivningar utöver plan 275 000 0 0 
Summa avsättningar 275 000 0 0 

Långfristiga skulder
Medlemslån 3 629 250 3 768 750 3 861 000 
Depositioner 495 000 471 000 482 500 
Kontokredit 23 478 465 881 348 604 
Lån 6 1 395 000 1 675 000 1 955 000 
Summa långfristiga skulder 5 542 728 6 380 631 6 647 104 

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 146 837 190 886 134 125 
Uppsagda och vilande medlemslån 294 104 294 869 399 229 
Kortfristig del av lån 6 280 000 280 000 280 000 
Skatteskulder 6 376 6 870 8 697 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 322 145 275 289 283 420 
Övriga skulder 77 013 27 451 66 353 
Summa kortfristiga skulder 1 126 476 1 075 364 1 171 824 
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Redovisat resultat 45 872 79 000 137 275 99 000 
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Varberg

Getterön

Ett stort tack till våra sponsorer
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Administratör hamnkontoret
Angela hjälper dig med bokning av upptag och 

sjösättning, administrerar och fördelar båtplatser, 
uppställningsplatser, mastplatser, samt svarar på 

alla frågor du kan tänkas ha som medlem.
0340-849 80, 0725-21 75 51
angela@getteronmarina.se

Angela Hansson

Vaktmästare
0340-849 80

0725-21 75 57

Peter Brag

Styrelseordförande
Leder styrelsens arbete, samt 
ansvarar för personal, externa 

kontakter och avtal.
0703-79 78 60

ordf@getteronmarina.se

Kurt Edin

Ledamot
Leder och initierar underhåll 

av mark, byggnader, 
markanläggningar, samt ansvarar 

för för fastighetsförvaltning och 
därtill inköp och projekt.

0705-79 03 93

Gösta Borgäng

Sekreterare
Kallar till sammanträden, 

sammanställer dagordning samt 
upprättar protokoll vid styrelsens 

sammanträden.
070-404 00 82

Martin Corin

Ledamot
Ansvarar för intern och extern 

information, marknadsansvarig, 
administrerar hemsidan samt 

föreningens miljöfrågor.  
0705-30 90 01

Georg Nilsson

Kassör
Ansvarar för handläggning och 

redovisning av ekonomiska frågor.
070-603 44 04

kassor@getteronmarina.se

Karl Magnus Lütz

Suppleant
Ansvarar för underhåll av bryggor, 

fördelning av båtplatser, drift av 
spolplatta, verkstad m.m. samt 

ansvarig för medlemmarnas 
arbetsplikt.

0708-42 94 64

Leon Zaborowski

Ledamot
Ansvarar för vinteruppställnings- 
och mastförvaringsplatser samt 

skötsel och underhåll av el-
anläggningar. Ansvarar också för 

ställplatserna.
0703-23 06 60

Hans Thomasson

Suppleant
Ansvarar för vaktorganisationen, 

bryggvärdar och vaktplikt samt för 
drivmedelsanläggning, kran, traktor, 
vagnar, arbetsbåtar och föreningens 

IT-utveckling.
0706-29 89 04

Ronnie Apelqvist

Ekonomi
Arbetar med redovisning. Även kontakt för 

sponsringsfrågor.
0340-849 80

e-post
perake@getteronmarina.se

Per-Åke Lundin

Personal

Styrelse

Martin Henningsson

Ansvarar för handläggning och 
redovisning av ekonomiska 
frågor samt medverkar vid 

avtalshantering.
070-222 62 40

Anders Degefors

Ansvarar för underhåll av 
bryggor, fördelning av båtplatser, 
drift av spolplatta, verkstad samt 

medlemmarnas arbetsplikt. 
070-838 16 82

Kassör

Suppleant

Anders Dagefors

Vaktmästare
0340-849 80

0725-21 75 57
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Krav på medlemskap i antingen VSS eller VBK

Medlemsavgift Getterön Marina  550:-

Medlemslån 9 000:-

Bryggplatsavgifter
Bryggplatser Bredd /säsong
E, F, P 5,5 m 5 300:-
A, E, F 4,5 m 4 400:-
B, C, D, F 3,5 m 3 600:-
B, G, H 3,0 m 2 900:-
G, H 2,5 m 2 200:-
Klövabryggan 2,5 m 2 200:-
Svajplats 800:-

Vinterbryggplats 15/1 - 31/3
Medlemmar 2 900:-
Övriga 3 900:-

Köplatsavgift
Nya medlemmar 460:-
Byte bryggplats 460:-

Uppställningsplats
Depositionsavgift 2 000:-

Vinteruppställning
Storlek Medlem Övriga
A   1-18m2 1 365:- 1 785:-
B >18-30m2 1 575:- 2 100:-
C >30-45m2 1 890:- 2 520:-
D >45-60m2 2 200:- 2 940:-
E >60-75m2 2 520:- 3 255:-

>75m2 enligt separat överenskommelse med hamnkontoret

Sommaruppställning båt
Medlem Övriga

Alla storlekar (betald bryggavgift) 0:- 1 735:-
Från 3 år 2 000:-
Avgiften höjs per ytterligare år med 1 000:-/år

Sommaruppställning vagn
Medlem Övriga

Alla storl.(ej ord. plats) 630:- 840:-

Mastförvaring
Storlek Medlem Övriga
Mastlängd <14 m 440:- 575:-
Mastlängd >14 m 500:- 680:-

Sjösättning / Upptagning / gång
Vikt Medlem Övriga
0 - 3 ton 600:- 1 100:-
3 - 10 ton 720:- 1 220:-
10 ton > 840:- 1 340:-
Tillägg ej ord. tid 500:- 650:-
Av- / påmastning 500:- 650:-
Rampavg, / gång 50:-
Rampavg. årlig 1 000:-
Tvättpolett (1 st ingår) 70:- 70:-

Traktortransporter / gång
Omfattning Medlem Övriga
Till och från 
uppställningsplats 300:- 395:-
Kran till tvätt 140:- 170:-
Parkering till kran 140:- 170:-
Inkörning i skjul 140:- 170:-

Övriga avgifter
Elavtal vid bryggplats / år 600:-
Nyckelbricka toa/dusch 235:-
Ej återlämnad nyckel vid uppsägning 350:-
Radiosändare grind uppställningsplats 800:-
Friköp av arbetsplikt 1 800:-
Utebliven arbetsplikt 3 600:-
Friköp av vaktplikt 2 100:-
Utebliven vaktplikt 4 200:-

Avgifter för medlemmar 2019

Getterön Marina T-shirt 130:-
Getterön Marina T-shirt barn 100:-
Getterön Marina Keps 100:-

Rabatterbjudande till ungdomar
Gäller det året båtägaren fyller år.  Båten ska också 
vara försäkrad på den person som har båtplatsen
Ålder Båtplatsavgift Övriga avgifter Medlemslån
15 - 20 år 25% 25% 0%
21 - 25 år 50% 50% 0%
26 - 30 år 75% 75% 25%
31 år > 100% 100% 100%

Avgifter för gäster 2019

Gästhamsavgifter inkl. el

Högsäsong
Båtlängd <12 m 240;-
Båtlängd 12-15 m 310:-
Båtlängd >15 m 370:-

Lågsäsong
Båtlängd <12 m 120:-
Båtlängd 12-15 m 155:-
Båtlängd >15 m 185:-

Ställplatsavgift för husbilar  inkl. el
Högsäsong  v. 25-32 250:-
Försäsong  v. 10-24 195:-
Eftersäsong  v. 33-44 195:-
Vintersäsong  v.45-9 135:-
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Kopplingsinstruktion för elanslutning

Regler för användning av el och elsäkerhet (2006-03-27)

Allmänt:
Elsäkerhetsverkets skötselföreskrifter ELSÄK-FS 1995:5 gäller.
All elförbrukning ska begränsas till nödvändigt behov med tanke på de elkostnader 
som kan drabba föreningen vid onormalt utnyttjande.

För att få ansluta el måste man:
• Följa utfärdade regler om hur elen får och skall användas.
• Som båtägare ansvara för eventuella skador på annans egendom som kan 

härledas till felaktig elinkoppling.
• Kontrollera båtens elsystem regelbundet så den följer elsäkerhetsföreskrift-

erna.
• Endast använda lämplig oskadad elmaterial, förlängningssladdar av rätt 

kvalitet mm.
• Anmäla uppmärksammade fel och brister till styrelsen/hamnkontoret.
• Själv stänga av anläggningsdel som verkar farlig eller markera den med 

varningsanslag, om ansvarig inte kan nås.

Följande gäller i och inom Getterön Marina.
• Inkoppling av el vid bryggorna får ske enligt två alternativ.
• Medlemmar och gäster som erlagt platsavgift:
• El till båten får vara ansluten när någon ur besättningen befinner sig i båten 

eller inom hamnområdet.
• Medlem som mot avgift tecknat avtal för elinkoppling:

• El får vara ansluten även när besättningen inte är närvarande. Speciell 
märkning erhålls av hamnkontoret. När båten är obemannad får inkopplin-
gen endast förse mindre förbrukare typ batteriladdare, kyl o dyl. ej värmare.

• Anslutningskabel ska ha utförande som beskrivs på följande sidor.
• Användning av mobil utrustning för laddning av batterier eller liknande samt 

användning av elverktyg kan ske i båt som på land under förutsättning att 
apparater och kablar är av godkänt utförande och oskadade.

• Anslutningskabel får ej vara spänningssatt om den inte är ansluten till båt.
• Då båten står på uppställningsplatsen får el bara vara inkopplad när man 

befinner sig i båten eller dess närhet.

Anslutningskabel till fritidsbåt
• Stickpropp och apparatanslutningsdon skall vara för industribruk
• Anslutningskabel av typ mångtrådig gummikabel (RDOE (HO7RN-F)) skall 

vara utan skarv eller förgrening, max 25 meter.
• På båten skall apparatintag av industrityp användas, eller fast monterad 

anslutningskabel.
• Montering av stickpropp och anslutningsdon får göras av den som har nödig 

kännedom.
• Vid dylik montering bör beaktas att ansvaret för kopplingen åligger den som 

utfört montaget.

För att ansluta jordad stickpropp av standardutförande till industriuttag rekom-
menderas fabrikstillverkad övergångsadapter. Hemmagjorda övergångssladdar 
(Adapter) mellan industriuttag och jordad stickpropp i standardutförande är vid 
behov tillåtet för anslutning av båtar. Kabeln skall vara av gummi, typ RDOE, och 
kontakterna godkända av god kvalitet. För att undvika att skarvkontakten kommer 
i vattnet bör sladdlängden för adapter vara max 0,5 m.

           
   Flytvästkontroll och Getterödagen

Kolla din uppblås-
bara flytväst innan 
sommaren

Getterödagen

När ett 70-tal uppblåsbara västar kontrollerades 
förra året fann man brister på de flesta. Vanliga 
fel var lösa gaspatroner, utgången datum för 
bobinen, läkage m.m. I år kommer Getterödagen ske i ett planerat 

samarbete med Elissons Båtvarv, Cremo och 
VSS. Aktiviteterna kommer då att koncentreras 
till Getterön Marina.
Till arrangemanget behöver vi många funktionä-
rer. Hör av dig om du har aktivitetsideér eller om 
du har tid och lust att hjälpa till.
Getterödagen är söndagen den 16 juni. 

I ett samarbete med 
Svenska Kryssarklubben 
ebjuder vi kontroll igen. 
Platsen blir VSS klubblokal 
onsdagen den 15 maj. Du 
måste anmäla dig, mer 
information kommer
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Uppställningsplatsen är avsedd för vinterförvaring av båtar, endast i undantagsfall 
tillåts båtar uppställda sommartid. Båtar som inte varit sjösatta i tre år kommer att 
få sin uppställningsplats uppsagd och bli avvisad. Styrelsen kan bevilja längre tid 
om särskilda skäl föreligger.

Under vintern
Placering av båten skall ske på plats efter anvisning av Getterön Marinas personal. 
Om Du har presenningstäckning se till att alla ytor är sträckta och inte fladdrar i 
vinden.

Under sommaren
För platserna 1-157
Placera vagn eller bock i ”rutan”. All täcknings- och pallningsmaterial placeras på 
vagnen/bocken. Avlägsna all övrigt ”material”.

För platserna 158-168 
Endast båtar med vagnar placeras på dessa platser. Platsen skall enligt avtal 
med kommunen vara avstädad under tiden 1 maj till 31 aug. Vagnarna med övrig 
utrustning placeras på anvisad plats.

Uppställning med mast
Önskar du vinterförvara båten med masten på skall du meddela detta till hamnkon-
toret senast den 1 september. Då får du en anvisad plats. Båtvagn eller båtvaggan 
ska vara utförd och uppställd med extra stabilitet för att eliminera risker vid hårda 
vindar. Vagnen/vaggan skall vara uppallad vid ytterhörnen och kölen måste fixeras. 
Sidostötterna måste ha en kraftig konstruktion. Komplettera gärna med extra stötter. 
Fall och linor ska vara noggrant sträckta och masten måste också kompletteras 
med skydd som förhindrar oljud från likrännan. Se också till att din försäkring täcker 
eventuella skador som kan hänföras till båt vinterförvarad med masten på.

Kostnaden för el ingår i årsavgiften för uppställningsplatsen och avser el för 
handverktyg och dylikt.
Om någon båtägare önskar större uttag av el för exempelvis reparationsarbeten, 
uppvärmning eller dylikt kan detta ske efter separat mätning och kostnadsregler-
ing. Kontakta hamnkontoret.

OBS! Inkoppling av el får endast ske då båtägaren är närvarande.

Försäkring
Alla båtar som står uppställda på området skall vara försäkrade.

Regler för uppställning av båtar på GM:s uppställningsplats

• Vid anmälan får man välja om man vill betala medlemslån eller inte.
• Den som väljer medlemslån placeras i lista 1 efter anmälningsdatum. Övriga 

placeras i lista 2 efter anmälningsdatum.
• Vilande medlem, som önskar båtplats på nytt, placeras i lista 1 med det 

datum han anmäler önskemål om båtplats.

Bestämmelser angående kölistor

• Den i lista 1 som erbjuds båtplats men tackar nej placeras i lista 2 efter det 
ursprungliga anmälningsdatumet.

• Den i lista 2 som erbjuds båtplats men tackar nej placeras i lista 2 efter det 
datum han tackar nej.

• Om köplats avgiften inte betalas styrks man automatiskt från listan.

Beslutat vid allmänt medlemsmöte 2005-11-24 och gällande från och med 
arbetsåret 2006.

Vakt/Arbetsplikten är en del av vår förenings förmåga att tillhandahålla billiga och 
bra båtplatser för medlemmarna. Vi kan inte räkna med att vår egen personal 
skall hinna med allt eller att vi skall kunna ta kostnaderna för inhyrd personal för 
större reparationer och nyprojekt. Plikttjänsten måste därför ses som en del av 
båtplatsavgiften.

Reglerna är uppställda i enlighet med stadgarnas § 30 och styrelsens beslut om 
att fastställa regler för hantering av plikttjänstgöring för medlemmarna.

§30 ”Alla som har båtplats inom område som GM disponerar skall fullgöra under-
hållstjänst i den omfattning som styrelsen fastställer. Underhållstjänsten omfattar 
utöver vakttjänstgöring även underhålls- och anläggningsarbete. Styrelsen beslu-
tar även om friköpsavgift för de medlemmar som inte fullgör sin underhållstjänst”

1. Vaktplikten omfattar ca 8 timmar per år och medlem. Planeras säsongvis 
och meddelas medlemmarna vid vårens utskick.

2. Arbetsplikten beräknas till ca 6 timmar per år och utförs efter individuell 
kallelse. Styrelsen kallar skriftligt eller muntligt vid behov av arbetsinsats. 
Om medlem inte kan delta vid aktuellt tillfälle sker ny kallelse vid nästföl-
jande tillfälle. Om plikttjänstgöring då ej kommer till stånd är det medlem-
mens skyldighet att på eget initiativ föreslå tidpunkt för utförande av plikten. 
Har detta ej skett under säsongen behandlas medlemmen enl. punkt 6 
nedan.

3. Medlemmarna ges möjlighet att friköpa plikten helt eller delvis. Meddela 
hamnkontoret senast 31 mars innevarande år. Använd bifogad talong.

4. Möjligheter att via läkarintyg bli befriad från plikt tillämpas inte från och med 
2004. Tjänstgöring med lättare uppgifter alternativt anhörig/övrig besättning 
utför pliktkravet.

5. Plikterna värderas förverksamhetsåret 2016 till 1.700 kr för vaktplikt och 
1.500 kr för arbetsplikt. Beloppen betalas via faktura så snart ansökan om 
friköp inkommit.

Getterön Marina – vakt och arbetsplikt

6. Om medlem utan att meddela uteblir från planerad aktivitet ökas värderingen 
till 3.400 kr för vaktplikt resp. 3.000 kr för arbetsplikt.

7. Den ekonomiska regleringen av pliktskyldighet enligt 5 och 6 ovan kommer 
vid eventuell utebliven betalning att regleras via medlemslånet.

8. Om behov av plikttjänstgöring inte krävs för alla medlemmar under året 
skall de som inte blir kallade ej belastas med ekonomisk reglering. Dessa 
blir istället förstaval vid kommande kallelse och långsiktig rättvis fördelning 
eftersträvas.

9. Arbetsplikten omfattar att delta i underhållsarbete, projektarbete, administra-
tivt arbete eller liknande, tjänstgöra i arbetsgrupper eller styrelsearbete.

Vakt/Arbetsplikten är en del av vår förenings förmåga att
tillhandahålla billiga och bra båtplatser för medlem-
marna. Vi kan inte räkna med att vår egen personal
skall hinna med allt eller att vi skall kunna ta kostna-
derna för inhyrd personal förstörre reparationer och ny-
projekt. Plikttjänsten måste därför ses som en del av
båtplatsavgiften.

Reglerna är uppställda i enlighet med stadgarnas § 30
och styrelsens beslut om att fastställa regler för hante-
ring av plikttjänstgöring för medlemmarna.

§30 ”Alla som har båtplats inom område som GM dispo-
nerar skall fullgöra underhållstjänst i den omfattning som
styrelsen fastställer. Underhållstjänsten omfattar utöver
vakttjänstgöring även underhålls- och anläggningsar-
bete. Styrelsen beslutaräven om friköpsavgift för de 
medlemmar som inte fullgör sin underhållstjänst”

1. Vaktplikten omfattar ca 8 timmar per år och medlem.
Planeras säsongvis och meddelas medlemmarna vid vå-
rens utskick.

2. Arbetsplikten beräknas till ca 6 timmar per år och ut-
förs efter individuell kallelse. Styrelsen kallar skriftligt
eller muntligt vid behov av arbetsinsats. Om medlem
inte kan delta vid aktuellt tillfälle sker ny kallelse vid
nästföljande tillfälle. Om plikttjänstgöring då ej kommer
till stånd är det medlemmens skyldighet att på eget ini-
tiativ föreslå tidpunkt för utförande av plikten.Har detta ej
skett under säsongen behandlas medlemmen enl. punkt
6 nedan.

3. Medlemmarna ges möjlighet att friköpa plikten helt
eller delvis. Meddela hamnkontoret senast 31 mars inne-
varande år. Använd bifogad talong.

4. Möjligheter att via läkarintyg bli befriad från plikt tilläm-
pas inte från och med 2004. Tjänstgöring med lättare
uppgifter alternativt anhörig/övrig besättning utför plikt-
kravet. 

5. Plikterna värderas för verksamhetsåret 2017 till 1.700
kr för vaktplikt och 1.500 kr för arbetsplikt. Beloppen be-
talas via faktura så snart ansökan om friköp inkommit.

6. Om medlem utan att meddela uteblir från planerad ak-
tivitet ökas värderingen till 3.400 kr för vaktplikt resp.
3.000 kr för arbetsplikt.

7. Den ekonomiska regleringen av pliktskyldighet enligt 5
och 6 ovan kommer vid eventuell utebliven betalning att
regleras via medlemslånet.

8. Om behov av plikttjänstgöring inte krävs för alla med-
lemmar under året skall de som inte blir kallade ej bela-
stas med ekonomisk reglering. Dessa blir istället
förstaval vid kommande kallelse och långsiktig rättvis för-
delning eftersträvas.

9. Arbetsplikten omfattar att delta i underhållsarbete, pro-
jektarbete, administrativt arbete eller liknande, tjänstgöra
i arbetsgrupper eller styrelsearbete.

Getterön Marina – vakt och arbetsplikt

Friköp av vakt/arbetsplikt 2017

Medlem:.............................................................. Båtplats:.................

Jag önskar friköpa:

Vaktplikt: Arbetsplikt:

Talongen avskiljs och sändes till:
Getterön Marina, Änggärdevägen 1, 43293, Varberg.
E-post: info@getteronmarina.se
Eller i brevlådan vid hamnkontoret.

OBS! Anmälan ska vara inlämnad senast 31 mars.

Talongen för friköp finner du på  
www.getteronmarina.se under “medlemsinfo”

Uppställningsplatsen är avsedd för vinterförvaring av båtar, endast i undantagsfall
tillåts båtar uppställda sommartid. Båtar som inte varit sjösatta i tre år kommer att
få sin uppställningsplats uppsagd och bli avvisad. Styrelsen kan bevilja längre tid
om särskilda skäl föreligger.

Under vintern
Placering av båten skall ske på plats efter anvisning av Getterön Marinas personal.
Om Du har presenningstäckning se till att alla ytor är sträckta och inte fladdrar i
vinden.
Under 
sommaren
För platserna 1-157
Placera vagn eller bock i ”rutan”. All täcknings- och pallningsmaterial placeras på
vagnen/bocken. Avlägsna all övrigt ”material”.

För platserna 158-168
Endast båtar med vagnar placeras på dessa platser. Platsen skall enligt avtal
med kommunen vara avstädad under tiden 1 maj till 31 aug. Vagnarna med övrig
utrustning placeras på anvisad plats.

Kostnaden för el ingår i årsavgiften för uppställningsplatsen och avser el för
handverktyg och dylikt.
Om någon båtägare önskar större uttag av el för exempelvis reparationsarbeten,
uppvärmning eller dylikt kan detta ske efter separat mätning och kostnadsreglering.
Kontakta hamnkontoret.

OBS! Inkoppling av el får endast ske då båtägaren är närvarande.

Uppställning med mast
Önskar du vinterförvara båten med masten på skall du meddela detta till hamnkontoret
senast den 1 september. Då får du en anvisad plats. Båtvagn eller båtvaggan
ska vara utförd och uppställd med extra stabilitet för att eliminera risker vid hårda
vindar. Vagnen/vaggan skall vara uppallad vid ytterhörnen och kölen måste fixeras.
Sidostötterna måste ha en kraftig konstruktion. Komplettera gärna med extra stötter.
Fall och linor ska vara noggrant sträckta och masten måste också kompletteras
med skydd som förhindrar oljud från likrännan. 
Alla segel skall vara nedmonterade. (Undantaget rullstor). Lasyjacks skall tas bort från mast 
och bom. Alla flagglinor skall vara urdragna. Spinnackerbom skall vara borttagen. Vira dirken 
(en tunn lina rekomenderas ej) hårt runt akterstaget med många varv. Vira 1 st genuafall (en 
tunn lina rekomenderas ej) hårt runt förstaget med många varv, detta kan begränsa att staget 
kommer i självsvängning. Segelslips dras i mastrännan med hjälp av storfallet. Detta skall 
vara så långt att blåsljud i likrännan förhindras. Alla övriga fall och linor etc skall släppas upp i 
i topp eller tas bort. Inga fritt hängande linor får förekomma. Du tar sedan ned dina uppsläppta 
fall med en båtsmansstol eller mastkranen. 

Försäkring
Alla båtar som står uppställda på området skall vara försäkrade
Se också till att din försäkring täcker eventuella skador som kan hänföras till båt vinterförvarad 
med masten på.

Friköp av vaktplikt 2019

Använd uppställningsplatsen som 
långtidsparkering i sommar

Räknar du med att vara ute med 
din båt under några dagar, en 
vecka eller mer i sommar, använd 
då uppställningsplatsen som 
långtidsparkering.
Under högsommaren brukar 
hamnens parkering vara överbe-
lastad. Vi kan här hjälpas åt att 
ge plats för bilar som bara har be-
hov av en kortare parkeringstid.

           
   Långtidsparkering


