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Vaktinstruktion 

 
Vem skall gå vakt? 

Aktiv medlem ska göra vakttjänst minst en gång per år.  
Lägsta åldersgräns är 16 år. 
 
Vaktlistan skickas/ mailas till de 14 första personerna på listan. 
Hamnfogden är ansvarig för vaktlistan. Respektive medlem är ansvarig för att 
hämta vaktlistan i samband med sjösättningen.    
 

Vad ska man göra om man får förhinder? 

Medlem som är förhindrad att utföra vakttjänst är skyldig att i god tid innan 
byta med annan aktiv medlem. Hamnfogden informeras vid byte. 
Om byte inte är möjligt att ordna kontaktas hamnfogden snarast. 
Den som inte gör sin vakttjänst får betala ett bötesbelopp samt blir tilldelad en 
ny vakttjänst. Bötesbeloppet bestäms enligt årsmötesbeslut.   
 
Den som upprepade gånger uteblir från sin vakttjänst riskerar uteslutning ur 
klubben. Hamnfogden rapporterar till styrelsen.  
 

Vilka krav ställs på vakten? 

Alla vaktpass bemannas normalt av två personer. 
En av vakterna skall alltid vara vaken. Om någon av vakterna behöver sova 
får detta endast ske i vaktkuren. 
Vakt får ej arbeta med ovidkommande, ex. utföra arbete på egen eller annans 
båt.  
Skulle en vakt utebli skall ändå den närvarande personen utföra vakttjänst 
fram till kl 24:00. Denna vakt  räknas då som fullt utförd vakttjänst. 
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Vad skall man göra under vaktpasset? 

 

 per telefon kontakta och påminna nästa vakt 
 

 kontrollera att dörrar och fönster i klubbhuset är stängda och låsta 
 

 kontrollera att grinden till området är låst 
 

 kontrollera stängslet runt området 
 

 räkna antalet hemmavarande båtar 
 

 räkna antalet tomma båtplatser 
 

 kontrollera att båtförtöjningarna är intakta och vid behov åtgärda akuta 
brister eller tillkalla berörd båtägare 

 

 minst en gång per timma gå runt i området, inklusive bryggorna, 
obligatoriskt med flytväst vid ronder på bryggorna för vakterna 

 

 kontrollera behörighet på person du inte känner igen genom att begära 
namn och medlemsnummer, en medlemslista finns till hjälp i vaktpärmen  

 

 vid nödsituationer - ring 112, övriga Polisärenden ring 114 14    
 

 fylla i vaktprotokollet samt lämna det i brevlådan vid klubbhuset efter 
vakttjänstens slut 

 

 återställa, släcka och låsa vaktkuren efter vaktpassets slut 
 

 


