REGLER FÖR BEVAKNING
Följande regler gäller för bevakningen av PVBKs område i Holmsund:
1. Medlem som är kontraktsinnehavare för bryggplats, eller som har båt upplagd inom
hamnområdet på sommaren, är skyldig att delta i bevakningen av PVBKs område
(PVBKs stadgar § 3.6). Andra medlemmar är mycket välkomna, men inte skyldiga, att
delta.
2. Vad bevakningsuppgiften innebär framgår av ”Instruktioner för vakter”, som finns i
klubbhuset och på PVBKs hemsidor.
3. Kontraktsinnehavare ska ansvara för att bemanna ett vaktpass per säsong (normalt en natt
under sommaren).
4. Minst två personer ska vakta samtidigt under ett vaktpass. Den årliga
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bevakningsskyldigheten kan tillgodoses genom att kontraktsinnehavaren vaktar tillsammans med
familjemedlem eller vän, eller med en annan kontraktsinnehavare. Den kontraktsinnehavare som
vaktar tillsammans med annan kontraktsinnehavare ska således fullgöra två vaktpass.
Varje kontraktsinnehavare ska självmant anteckna sig för vaktpass på vaktlistan under perioden
15 maj – 15 juni. Vaktlistan finns uppsatt på anslagstavlan på hamnplanen. Kontraktsinnehavare
som deltar i arbetsdagen på våren ges förmånen att redan då anteckna sig på vaktlistan.
Efter den 15 juni tilldelar styrelsen de kontraktsinnehavare som inte i laga tid antecknat sig på
vaktlistan, eller anmält att man avser att betala väktaravgift (punkt 8), vaktuppgift för säsongen.
Varje kontraktsinnehavare tilldelas då två vaktpass, eftersom styrelsen inte kan bedöma om
kontraktsinnehavaren själv kommer att ordna med den andra vakten för vaktpasset.
Antecknat eller tilldelat vaktpass är bindande. Kontraktsinnehavaren ska själv ordna ersättare vid
förfall, genom att i samråd med annan vaktskyldig byta vaktpass eller genom att engagera någon
ersättare. Sådana ändringar ska göras i god tid (minst 1 vecka före) genom att ändringar görs på
vaktlistan. Endast i undantagsfall kan byte av vaktpass utan ersättare tillåtas - då måste detta
anmälas till vaktgruppen (punkt 13) minst 2 veckor före. Vid akut laga förfall, såsom akut
sjukdom, ska detta anmälas till vaktgruppen. Om förfallet kan styrkas och ny tid för vaktpasset
kan erbjudas utgår ingen väktaravgift. Om så inte kan ske utgår väktaravgift.
Den kontraktsinnehavare som inte vill eller kan delta i bevakningen ska betala en väktaravgift (en
kostnadsersättning till ersättare). Skriftligt meddelande om att kontraktsinnehavaren inte kommer
att delta i bevakningen under aktuell säsong ska vara klubben tillhanda senast 15 juni, annars
läggs vaktpass ut. Anmälan kan ske per brev till PVBK, Lillsjövägen 13, 913 32 Holmsund, eller
e-post till info@pvbk.net
Väktaravgiftens storlek beslutas årligen av styrelsen.
Den som uteblir från antecknat eller tilldelat vaktpass, utan att giltigt skäl finns (se p.7), ska
betala en avgift, vars storlek ska vara dubbla väktaravgiften. Detsamma gäller den som inte
fullgör bevakningsuppgiften i enlighet med ”Instruktioner för vakter”.
Vid betalningspåminnelse debiteras en påminnelseavgift.
Kontraktsinnehavare som inte fullgör bevakningsskyldigheten, eller på utsatt tid betalar avgifter,
kan uteslutas ur klubben (PVBKs stadgar § 2.5).
Vaktgruppen består sommaren 2008 av Erland Isaksson (076-8099496), Ingemar Renberg (070661 5147) och Hans Sandsten (070-67993 70).
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