Avtal för båtplats i Strandlidens Båtklubb

Antagna på årsmöte 2017

1. Avtalets omfattning.
Avtalet omfattar upplåtelse av båtplats i klubbens hamn under tiden 15 april till 15 november enligt
arrendeavtal med Idrottsförvaltningen i Stockholm. Upplåtelse av båtplats gäller enligt klubbens
stadgar och ordningsregler som är del av detta avtal.
Hamnens storlek begränsar möjligheterna att upplåta platser för större båtar. Styrelsen beslutar vilka
båtar som kan anvisas plats.
Medlem har inte rätt att själv överlåta eller låta annan person disponera innehavd båtplats.
2. Avtalstid
Avtalet gäller från dagen för upplåtelse till och med den 15 november innevarande år.
3. Avgift
Avgiften för tiden 15 april till den 15 november beslutas på årsmötet och skall vara betald
senast den 1 maj innevarande år. En medlem som inte har betalat årets avgifter eller eventuella
skulder från föregående år kan inte anvisas hamnplats.
4. Medlemmens åtaganden
Medlemmen skall senast förfallodagen betala fastställda avgifter.
Båten skall tillfullo vara föräkrad.
Åsidosätter medlemmen sina skyldigheter i avseende som medför skada eller omedelbar skaderisk
för klubben eller andra båtägare eller deras egendom får klubben rätta till bristen.
Medlemmen skall följa de ordningsregler som har antagits på årsmötet. Om ordningsreglerna inte
följs kan båtplatsen förloras. Vidare kan uteslutning ur båtklubben bli aktuell efter beslut på
årsmötet.
5. Medlemmens ansvar
För sakskada, inklusive skada på tredjemans egendom för vilken klubben hålls ansvarig ansvarar
medlemmen om klubben kan visa att medlemmen orsakat skadan genom oaktsamhet. Oaktsamhet
antas föreligga där skadan orsakats genom
-fel, brister eller skadebringande egenskaper hos båt eller utrustning.
- otillfredsställande förtöjning eller avfendring.
Får en part kännedom om skada kall han omgående meddela den andra parten därom.
6. Tvist
Tvist som gäller tolkningen av detta avtal skall parterna i första hand söka lösa genom
överenskommelse. Om parterna inte kan enas skall tvisten prövas i allmän domstol (tingsrätt)
7. Bilagor
Följande bilagor är del av detta avtal.
-Ordningsregler för Strandlidens båtklubb
-Stadgar för Strandlidens båtklubb
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