Avtal för båtplats i Linköpings Segelsällskap, LSS.
Avtalet reglerar villkoren för LSS-medlem att utnyttja av LSS
tilldelad båtplats (varvs- och/eller bryggplats)

§ 1 Avtalstid
Avtalet gäller säsongsvis, 1 juli-30 juni, och förlängs automatiskt för ny säsong så länge båt med tillhörande båtplats kvarstår i
LSS register.
§ 2 Vilken båt avtalet gäller för
Avtalet är personligt och gäller endast båt som finns angiven i LSS medlems register. Medlem som har fler båtar skall teckna
avtal för varje båt.
§ 3 Disposition av varvsplats och bryggplats
Båtplats (varvsplats och bryggplats) anvisas av ansvarig funktionär och båt får endast placeras på den anvisade platsen.
Båtplatsen är inte personlig och kan ändras år från år.
§ 4 Överlåtelse av plats
Båtplats får inte överlåtas. Medlem får inte låna ut eller hyra ut varvsplats eller bryggplats utan ansvarig funktionärs
medgivande.
§ 5 Försäkring
Båt skall vara ansvarsförsäkrad och medlem är skyldig att på anfordran av LSS styrka att ansvarsförsäkring finns.
§ 6 Ansvarsskyldighet
För medlemmen
Medlem skall följa LSS stadgar, villkor samt föreskrifter. Medlemmen ansvarar för skada som uppstått genom bristfällig
uppallning/uppställning eller förtöjning av båten, genom bristfällig förankring av täckningsmateriel eller genom utsläpp från
båten.
För LSS
LSS åtagande innebär endast upplåtande av plats för medlemmens båt och innefattar inte förvaring eller tillsyn av båt eller
annan egendom tillhörig medlemmen. Medlemmen är införstådd med att LSS inte har någon ersättningsskyldighet för
skada som drabbar medlemmen eller tredje man, medlemmens båt eller medlemmens tillhörigheter ej heller på skada som
medlemmen orsakar på miljö eller natur. Lyft av båt sker genom avtal direkt mellan båtägare och kranfirma eller motsvarande
och LSS ansvarar inte för skador som orsakas vid torr- och sjösättning av medlemmens båt eller annans båt eller egendom på
varvsområdet.
§ 7 Uppsägning av avtalet
För medlemmen
Uppsägning av eller önskemål om förändring gällande båtplats skall göras till LSS registerhållare senast 15 augusti. Senare
inkomna uppgifter kan medföra betalningsskyldighet för innevarande säsong.
För LSS
LSS äger rätt att senast två månader före kommande säsong säga upp avtalet om plats inte kan beredas för medlemmens
båt. LSS Styrelse äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om medlemmen åsidosätter bestämmelserna i dessa
avtalsvillkor. Samma rätt äger LSS styrelse om medlemmen häftar i skuld till LSS och skulden varit förfallen till betalning mer
än en (1) månad.
§ 8 Skyldigheter då avtalet har upphört
För medlemmen
Båt, vagga och övrigt pallvirke samt täckmateriel skall föras bort från av LSS disponerat område inom en vecka efter det att
avtalet har upphört. Överenskommelse om annan tid kan träffas med ansvarig funktionär. Försening debiteras enligt beslut av
LSS styrelse.
För LSS
Medlemmen godkänner med detta avtal LSS rätt att flytta på båt inom området, avlägsna båt från området eller sälja båt om
medlemmen inte själv har avlägsnat sin båt från varvsområdet inom föreskriven tid. Denna rätt har LSS en månad efter det att
medlemmen skriftligen, till i medlemsregistret angiven adress, uppmanats att flytta båten. Kostnader för bortforsling och vidare
hantering (som t ex skrotning/destruktion) av båten betalas av medlemmen. Vid försäljning har LSS rätt att ta ut sina kostnader
och/eller fordringar på medlemmen.
Avtalsvillkor efter uppsägning
Medlems skyldigheter och LSS rättigheter enligt dessa avtalsvillkor kvarstår fram tills dess medlemmens egendom förts bort
från av LSS disponerat område.
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§ 9 Torrsättning och Sjösättning
Torr- och sjösättning av båt sker på fastställda dagar som bestäms på LSS 4:e kvartalsmöte. Ändringar av torr/sjösättningsdagar kan
göras av LSS styrelse om behov uppstår, tex. beroende på väderförhållande.
§ 10 Uppställningsplats
Uppallningen (kallad vagga) skall vara i sådant skick och storlek samt placeras så att den på ett betryggande sätt håller båten.
Vaggan skall vid torrsättning vara förberedd på ett sådant sätt att det utan problem går att placera båten i vaggan. Dubbel lyftavgift
kan tas ut om inte båtägaren följer dessa regler. Båtägarens namn och telefonnummer skall vara placerat tydligt och väl synligt på
vaggan.
§ 11 Täckning
Täckningen ska vara av sådan beskaffenhet, skick och fast förankrad så att den inte kan skada andra båtar. Båttäckning får maximalt
mäta en (1) meter mer än båtens längd respektive bredd. Byggnad av vad slag det vara må får inte uppföras utan tillstånd av LSS styrelse.
Båtägare som har önskemål om att täcka sin båt med fristående ställning (hus) skall senast den 1 september ansöka om detta hos LSS
styrelse. I ansökan skall anges ställningens längd och bredd. I det fall ställningens längd eller bredd överstiger båtens motsvarande mått
med mer än en (1) meter äger LSS rätt att ta ut en extra avgift. Om sådan ställning byggs utan överenskommelse med ansvarig funktionär
förbehåller sig LSS rätt att anmoda rivning eller ombesörja att så sker på medlemmens bekostnad. Fristående ställning skall efter
sjösättning monteras ner. Täckmaterial skall förvaras på ett ordnat sätt i anslutning till vaggan.
§ 12 Båt på land under sommaren
Tillstånd krävs av LSS Styrelse för att förvara båten på land under sommaren. Ansökan ska inkomma till LSS Styrelse senast
1 mars aktuellt år. Tillstånd ges endast för ett år i taget.
§ 13 Användning av el
LSS tillhandahåller el på varvsområdet för normal användning. El får endast vara inkopplat när båtägaren är närvarande, undantaget
då laddning av batterier sker och då ska elkabeln vara märkt vid elcentralen med namn och datum för inkoppling. Laddning får ske
i högst två dygn per tillfälle. Elkablar skall vara av godkänd typ för utomhusbruk och försedda med skyddsjord. LSS äger rätt att
kräva ersättning för skada på el anläggningen orsakad av felaktig användning. Tillstånd för längre tids användning av el kan lämnas
efter överenskommelse med ansvarig funktionär.
§ 14 Vatten
Vatten finns att tillgå på varvet under vår och höst.
§ 15 Bottenfärg
Endast av Kemikalieinspektionen godkända bottenfärger för fritidsbåtar får användas. Vid skrapning, blästring av botten ska
marken täckas så att färgflagor kan samlas upp och lämnas på någon av kommunens återvinnings stationer.
§ 16 Miljöfarligt avfall
Miljöfarligt avfall ska bortforslas av båtägaren till någon av kommunens återvinningsstationer eller lämnas i LSS
återvinningsstation.
§ 17 Brandfarliga ämnen
Båtägare som förvarar gasflaska ombord i sin båt på uppställningsplatsen skall märka sin vagga med härför avsedd varningskylt,
vilken på förfrågan tillhandahålls av LSS .
§ 18 Arbetsplikt & Vakt
Alla båtägare som har båtplats är arbetspliktsskyldiga. Information om arbetsplikten lämnas av arbetsledaren. Båtägare med båtplats
(se § 3) skall gå vakt i hamnen vid minst ett (1) tillfälle per säsong..
§ 19 Allmänna bestämmelser
Medlem är skyldig att hålla ordning inom av LSS disponerat område, vårda och aktsamt använda LSS anläggningar och utrustning.
Medlem är skyldig att följa LSS föreskrifter och funktionärers anvisningar.
Jag har som båtägare tagit del av ovanstående villkor vilket härmed bekräftas.
Linköping den ______-______-______			

Linköping den ______-______-______

_____________________________________
Båtägarens underskrift

_____________________________________
För LSS

_____________________________________
Namnförtydligande

_____________________________________
Namnförtydligande

_____________________________________
Båtmodell
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