Ordningsregler för Göta Segelsällskap
Antagna vid 2020 års årsmöte den 10 mars 2020
i enlighet med Sällskapets stadgar § 13.
Dessa ordningsregler ersätter tidigare ordningsregler, hamnregler,
varvsregler och miljöregler.

Göta Segelsällskaps stadgar § 4.4 st. 1:
Medlem som antagits har genom inträdesansökan förbundit sig att
följa Sällskapets stadgar, ordningsregler och fattade beslut.

Allmänna bestämmelser
Allmänt
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Med båtägare avses i dessa ordningsregler medlem som har båtplats hos Sällskapet
vid dess anläggningar på Långholmen och är registrerad i Sällskapets eskader
(båtregister) samt är båtens försäkringstagare.
Med båtplats avses såväl hamnplats som varvsplats.
Om båt har flera ägare skall samtliga vara medlemmar i Sällskapet.
Om båtägare vill ha båtplats för ytterligare båt skall godkännande från styrelsen
erhållas.
Om båtägare överlåter båt när båten finns på varvsplats eller hamnplats, svarar
överlåtande båtägaren för de kostnader som Sällskapet kan åsamkas om ny ägare
till båten inte följer ordningsreglerna intill dess att båten flyttats till från Sällskapets
anläggningar eller förvärvaren antagits som medlem i Sällskapet.
Medlem som inte följer dessa ordningsregler kan erhålla en varning från styrelsen.
Om medlemmen som är båtägare, åter inte följer ordningsreglerna kan styrelsen
säga upp båtägarens båtplats.

Avgifter
1.7.

1.8.

Debiterade avgifter skall erläggas senast förfallodatum. Om medlem ej debiteras
eller har anledning att förstå att debiteringen är felaktig skall anmälan skyndsamt
göras till Sällskapets kassör.
Båtägare med båtplats hos Sällskapet skall normalt erlägga såväl hamnavgift som
varvsavgift varje år.

Båtplats
1.9.

1.10.
1.11.

1.12.

Medlem har möjlighet att få båtplats. Båtplatser tilldelas efter en kölista som
bygger på, dels medlemmens kontinuerliga tid som medlem, dels tillgång till
hamnplats beroende på båtens storlek.
Medlem som byter båt skall anmäla detta till Sällskapets sekreterare.
Båtägare som ej längre önskar båtplats skall anmäla detta till sekreteraren. Vid
anmälan efter 1 september debiteras varvsavgift, vid anmälan efter 1 april debiteras
hamnavgift.
Om avgift inte erlagts för båtplats upphör rätten till varvsplats respektive hamnplats
för nästföljande säsong.

Försäkring och acceptans
I Göta Segelsällskaps stadgar § 4.4 st. 2 föreskrivs ” Medlems båt ska vara
ansvarsförsäkrad.”
1.13.
Bevis för att båten är försäkrad skall förevisas för Sällskapets funktionärer i
enlighet med instruktioner från styrelsen.
1.14.
Båtägare skall, i enlighet med instruktioner från styrelsen, intyga att denne är
medveten om och accepterar att dessa ordningsregler är bindande för medlem.

Medlems kontaktuppgifter
I Göta Segelsällskaps stadgar § 4.5 st. 2-3 föreskrivs ” Registreringen innebär att fullständiga
uppgifter om ägare, båttyp med mått och vikt, båtnamn, segelnummer, samt övriga uppgifter
som begärs vid medlemsansökan, inkommit.
Ändringar av något slag ska skyndsamt anmälas till Sällskapets styrelse.”
1.15.
Medlem skall därtill skyndsamt anmäla förändring av:

•
Postadress
•
Mailadress
•
Telefonnummer
till Sällskapets sekreterare.

Klubbarbete
I Göta Segelsällskaps stadgar § 4.4 st. 3 föreskrivs ”Medlem ska fullgöra beslutade
klubbarbeten enligt Sällskapets klubbarbetsordning.” Detta avsnitt (1.16-1:25) utgör
Sällskapets klubbarbetsordning.
1.16.
Båtägare ska årligen utföra ett klubbarbete för Sällskapets gemensamma
verksamhet.
1.17.
Sällskapets hedersmedlemmar är befriade från klubbarbete.
1.18.
Deltagande vid varvsstädning, framplockning, närvaro vid sjösättning och
upptagning är obligatorisk för samtliga båtägare men räknas inte som klubbarbeten.
1.19.
Båtägare kan av hälsoskäl befrias från klubbarbete. Begäran om befrielse görs till
styrelsen.
1.20.
Båtägare kan överlåta klubbarbetet till annan medlem.
1.21.
Båtägare med båtplats för mer än en båt behöver enbart utföra ett klubbarbete.
1.22.
Den funktionär som är vald till styrelse, kommitté, revisor och valberedning har
fullgjort sitt klubbarbete, för såväl året de valdes som påföljande år, om de utfört
sitt funktionärsuppdrag.
1.23.
Att tjänstgöra som traktorförare, vagnförare och markbas vid två eller fler tillfällen
utan att den egna båten sjö/torrsätts, utgör klubbarbete.
1.24.
Den båtägare som sagt upp båtplats före 1 april behöver inte utföra klubbarbete.
1.25.
Om kommittéer under året inte kunnat anvisa klubbarbete till en båtägare skall
dennes klubbarbete anses vara utfört.

Nycklar till Sällskapets anläggningar
1.26.
1.27.
1.28.

Medlem har rätt att kvittera ut en nyckel mot deposition.
Förkommen nyckel skall anmälas till chefen för Långholmskommittén.
När medlemskap upphör skall nyckel återlämnas, varvid deposition återbetalas.

2. Regler för Sällskapets hamn.
Aktsamhet
2.1.

Medlemmar skall visa varandra hänsyn och vara försiktiga när de manövrerar och
förtöjer sina båtar så de inte orsakar skada. Om någon båt skadas skall medlem utan
dröjsmål kontakta den skadade båtens ägare. Om Sällskapets bryggor, bojar, kranar
eller slip skadas skall medlem utan dröjsmål kontakta Sällskapets hamnchef eller
funktionär i hamnkommittén.

Båtens skick
2.2.
2.3.

Båt med hamnplats skall hållas i gott och prydligt skick.
När båten ligger i hamnen skall den föra GSS-standert.

Förtöjning
2.4.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Båtägare håller själv med boj, bojsten och övrig förtöjningsutrustning. (Dock svarar
Sällskapet för boj och bojsten för båtar som tilldelats hamnplats på A-bryggans västra
sida.) Allt skall vara tillräckligt dimensionerat, av lämplig kvalitet och i sådant skick
att det inte finns risk att båten sliter sig. Bojkätting ska vara åtspänd. Båtägare är
skyldig att tillse att bojar och bojtyngder tas upp och kontrolleras minst vart 3:e år
enligt lista från hamnkommittén. Inspektion med dykare kan också accepteras.
Varje båt skall ha minst tre rejält dimensionerade fendrar på varje sida som vetter mot
en grannbåt.
Alla båtar skall förtöjas med lämpligt antal linor till bojen. Linorna mellan båt och boj
skall vara skavskyddade med lämplig kaus, halkip etc.
Brygglinorna skall vara väl skavskyddade och skall ha en fjädrande funktion.
Brygglinorna skall vara borttagna senast den 15 november. Därefter har
hamnkommittén rätt att demontera kvarliggande förtöjningar utan att meddela
båtägaren.

Tillträde, m.m.
2.10.
2.11.
2.12.

Obehöriga äga ej tillträde till Sällskapets bryggor, med undantag av
sjösättningsbryggan. Grindar skall därför hållas låsta när de lämnas utan uppsikt.
Jollar och skrymmande föremål får inte förvaras på bryggorna.
Husdjur skall hållas på ett sådant sätt att de inte skrämmer medlemmar eller
allmänhet.

Vinterliggare i hamnen
2.13.

2.14.

Båtar kan, i mån av plats, ligga i vattnet under vintersäsongen vid bryggor avsedda
för vinterliggare. Anmälan om vinterplats skall göras till hamnchefen senast 1
september. Vinterliggande båtar får förtöjas vid vinterplatsen efter sista
torrsättningshelg och skall flyttas från vinterplatsen senast en vecka före första
sjösättningshelg. Användning av elektricitet under vintern kräver tillstånd och
kostnaden debiteras båtägaren. Sällskapet kan inte garantera kontinuerlig tillgång till
el.
Om båtägare ej torrsätter sin båt och inte har vinterplats har båtägaren skyldighet att
flytta båten från Sällskapets hamn senast den 15 november. Om båt kvarligger
därefter har Sällskapet rätt att flytta båten, sälja båten eller destruera båten, samt att
vidta juridiska åtgärder för att båtägaren skall ta sitt ansvar. Båtägaren har skyldighet
att ersätta Sällskapet för samtliga kostnader för nödvändiga förfaranden.

3. Regler för Sällskapets varv.
Framplockning och varvsstädning
3.1.

Samtliga båtägare skall delta i framplockning som genomförs en kväll före
torrsättningsdagarna, respektive varvsstädning som genomförs en kväll efter
sjösättningsdagarna. Båtägare som inte kan delta i framplockning eller varvsstädning
skall ordna en ersättare. Datum för framplocknings- och varvsstädningsdagar som
publiceras i kalendariet i Götakryssaren och på Sällskapets hemsida
(gotasegelsallskap.se) gäller som kallelse.

Torrsättning och Sjösättning
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

De listor som Varvschefen anslår i klubblokalen och på Sällskapets hemsida gäller
som kallelse för båtägare med varvsplats till torr- resp. sjösättningsdag. Det är varje
båtägares skyldighet att vara redo för att torrsätta respektive sjösätta sin båt på
anvisad dag och tid.
Båtägare skall tillsammans med andra båtägare i Sällskapet torrsätta och sjösätta sin
båt med hjälp av Sällskapets traktor och traktordragna båtvagn.
Arbetsinsatsen görs i ett gemensamt arbetslag och båtägare skall medverka vid
arbetet med samtliga båtar som ingår i arbetslaget. Arbetet leds av en markbas, och
dennes anvisningar och instruktioner skall åtlydas för att upprätthålla god säkerhet
och ett effektivt arbete.
Båtägare som har särskilda skäl för att torrsätta sin båt en särskild av de
förutbestämda dagarna skall meddela varvschefen före 1 september. Båtägare som
vill ombesörja torrsättning på annat sätt än med Sällskapets utrustning skall lämna
begäran om detta till varvschefen före 1 september. Om sådan torrsättning medför
risker eller extra arbete för Sällskapet kan ansökan avslås
Normalt är det inte möjligt att ändra sjösättningsdatum utan båtägaren måste finna
ersättare för att utföra båtägarens uppgifter och sjösätta båten. Båtägare som har
särskilda skäl för att inte kunna sjösätta sin båt i normal ordning skall meddela
varvschefen före 1 april
Om båtägare får förfall måste denne finna ersättare som är bemyndigad att sjösätta
båtägarens båt.
Om ingen är bemyndigad av båtägaren att ansvara för torrsättning och utföra arbete i
arbetslaget kommer båten inte tas upp.
Om ingen är bemyndigad av båtägaren att ansvara för sjösättning har Sällskapet rätt
att utan båtägarens hörande flytta båten om så befinns behövligt.
Om båtägaren inte kan nås eller inte ordnar så att båten flyttas från varvsplan före
den 15 maj har Sällskapet rätt att flytta båten, sälja båten eller destruera båten, samt
att vidta juridiska åtgärder för att båtägaren skall ta sitt ansvar. Båtägaren har
skyldighet att ersätta Sällskapet för samtliga kostnader för nödvändiga förfaranden.

Mått och dimensioner
3.11.
3.12.

3.13.

Maximalt mått på båtar som kan torrsättas av Sällskapet: deplacement: 8 ton, bredd:
3,9 m, djupgående: 1,95 m.
Kölpallningarna skall bestå av 2 pallar (väl hopfogade pallar, ej lösa bitar). Bredd
minst 30 cm, maximalt 45 cm, långskeppslängd minst 15 cm, höjd minst 25 cm,
maximalt 35 cm.
För justering av båtens vågläge skall det finnas lösa mindre plankor att placera på en
kölpallning

3.14.

Båtskjul eller annan täckning får maximalt överstiga båtens bredd med 0,5 m på
vardera sida och båtens längd med 0,3 m vid vardera änden.
Stöttor skall vara dimensionerade för båtens storlek och tyngd och skall kunna
justeras. Om båtägare erhållit båtplats efter att dessa ordningsregler trätt i kraft skall
lösa stöttor (Seaquip eller liknande), inte vaggor användas.

3.15.

Under varvssäsongen
3.16.

Båten skall vara märkt med båtägarens medlemsnummer eller telefonnummer.
Märkning placeras vid stöttning på styrbords sida.
Täckningen skall vara snygg och hel. Täckningen får inte fästas i stöttor eller vagga.
Stegar skall vara låsta.
Det skall vara snyggt och rent på marken runt båtarna.
Elektricitet får användas för tillfälliga behov. Kontinuerlig inkoppling är inte tillåten.
Båtägare skall under perioden kontrollera att båtens stöttning och täckning är korrekt
och intakt. Båtägaren skall ”larma” berörd båtägare eller Sällskapets varvschef om
han upptäcker något som behöver åtgärdas.

3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.

4.

Regler för Sällskapets anläggningar på Långholmen

Mastskjulens användning
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

Mastskjulen är primärt avsedda för förvaring under vintersäsongen. Föremål som ej är
märkta, eller vars ägare inte är känd, som ligger i mastskjulen anses sakna ägare.
Sällskapet har rätt att destruera eller sälja föremål som saknar ägare, liksom föremål
som ägare inte avlägsnar. Båtägaren är skyldig att svara för Sällskapets kostnader.
Båtar med varvsplats har rätt att förvara mast under vintersäsongen i någon av de tre
mastskjulen. Skyltar i mastskjulen indikerar var master av olika längd får förvaras. Mast
får endast förvaras på plats som är avsedd för mastens längd.
Inför förvaring av mast skall spridare monteras av och större utskjutande konstruktioner
på masten tas bort. Masten skall ”paketeras” så eventuella kvarvarande fall inte hänger
lösa.
Andra båtägare har rätt att flytta master för att kunna lägga in eller ta ut sin egen mast.
Hantering av master skall ske med försiktighet för att undvika skador.
Bommar får inte förvaras tillsammans med masterna på masthyllorna. Om bommar
skall förvaras i mastskjulen skall de placeras på bomhyllor eller på platser där de inte
inkräktar på utrymmet för master.
Utombordsmotorer skall vara monterade på vagn eller stativ och skall placeras på
anvisade platser.

Märkning
4.7.

Alla privata föremål som förvaras i mastskjulen skall märkas med båtägarens namn och
telefonnummer. Märkningen skall placeras i anslutning till
•
Den ände av masten som vetter mot dörrarna
•
Den ände av bommen som vetter mot dörrarna

Verkstaden
4.8.

4.9.

Den verkstad som finns i det stora mastskjulet (Roddarskjulet) får användas av
medlemmar.
Medlem som vill använda något av de elektriska verktyg som finns i verkstaden måste
ha kunskap om handhavande av dessa verktyg. All användning sker på medlemmens
egen risk och ansvar. Om en skada på utrustningen i verkstaden uppstår skall detta
åtgärdas och skyndsamt anmälas till chefen för Långholmskommittén.

4.10.
4.11.

Handverktyg, borr och liknande som finns i verkstaden får inte avlägsnas från
verkstaden.
Efter varje användning skall verkstaden städas och återställas.

Mastkran
4.12.
4.13.

Mastkranarna måste användas med försiktighet för att undvika olyckor. Instruktioner
vid kranarna skall åtlydas.
Grindarna till mastkranarna skall stängas och låsas efter användning. Vid den stora
mastkranen skall kroken efter användning låsas fast.

Slipskjulet.
4.14.
4.15.

Redskap som lånas från förrådet på baksidan av slipskjulet skall återbördas direkt efter
användning.
Om båtägare önskar nyttja slipen skall förfrågan göras till hamnkommittén.

Klubblokalen i Spinnhuset
4.16.
4.17.

Lokalen får användas för raster vid arbete med båt. Lokalen skall lämnas i god ordning.
När lokalen är uthyrd till en medlem har övriga medlemmar inte tillträde till lokalen.
efter kl 18.00.

Parkering och uppställning
4.18.

4.19.

4.20.
4.21.

4.22.

Uppställning av master, fordon, verktyg får inte hindra nyttjande av mastskjul,
mastkranar, slip eller passage av fordon eller allmänheten. Master får ej utan tillstånd
från Sällskapet, ligga kvar på "mastplan" efter 15 juni respektive 15 november. Efter
dessa datum har Sällskapet rätt att flytta master. Båtägaren är skyldig att svara för
Sällskapets kostnader.
Under tiden 15 september till 14 maj får båtägare parkera på varvsplan i samband med
arbete på båten eller verksamhet i Klubblokalen. Parkerade bilar får inte blockera
passage av distributionsbilar till och från hotellet. Bilar får inte parkeras så att båtägare
hindras att arbeta med sin båt. Varvsplan får inte användas som boendeparkering!
Under 15 maj – 15 september får båtägare i mån av plats parkera bil innanför planket i
samband med arbete på båt eller segling.
Båtägare har rätt att köra in bil vid bryggorna innanför bommen för av och pålastning
samt korta ärenden. Bilen skall då ställas så att den inte hindrar genomfart. Området är
parkmark och bilar får inte vara parkerade där.
Vid all parkering eller uppställning av bil skall bilen vid vindrutan vara märkt med
båtägarens namn och telefonnummer samt försedd med GSS dekal.

5.
5.1.

Regler för Sällskapets anläggningar på Jungfruholmarna

Båt registrerad i Göta Segelsällskap, som för Sällskapets standert, betalar ingen
hamnavgift.
5.2. Båt ej registrerad i Göta Segelsällskap, med någon av Sällskapets heders- eller
seniormedlemmar i besättningen, betalar ingen hamnavgift.
5.3. Båt registrerad i GSS skall i enlighet med stadgarna “alltid inom hamnområdet och vid
Jungfruholmarna föra Sällskapets standert”.
5.4. Medlemmar får använda klubbhuset för matlagning och umgänge. Den medlem som
sist lämnar lokalen skall tillse att fönster är stängda, att ljuset släcks och dörren låses.
5.5. Bastun får användas kostnadsfritt av medlemmar och deras gäster samt - i mån av
plats och mot avgift - av icke medlemmar. Den som har använt bastun ska lämna den
välstädad och se till att det finns huggen ved till nästa badare. Yxor förvaras inne i
bastun, som ska hållas låst när den inte används. Bastun bokas hos hamnvärd.
5.6. Intendenten eller hamnvärd ska meddelas om något är trasigt eller saknas, eller om
någon förbrukningsartikel tagit slut.
5.7. Egna sopor tas med från ön.
5.8. Hundar ska vara kopplade.
5.9. Följebåten disponeras av hamnvärden. Medlemmar som inte kommer med egen båt
kan be om skjuts till och från Jungfrusund. Roddbåtarna får fritt användas av
medlemmar och gäster. Meddela hamnvärd om detta.
5.10. Båtägare är skyldig att följa hamnvärds anvisningar om förtöjning.

6. Miljöregler
Sällskapets verksamhet på Långholmen är föremål för tillsyn från Stockholms stads
miljöförvaltning och Sällskapet arrenderar mark och bryggor av Stockholm stad, varigenom
Sällskapet är förpliktigat att tillse att varje båtägare uppfyller miljökrav vid skötsel och
användning av dennes båt.

Båtarna
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

Båtar med båtplats får endast bemålas med bottenfärg som är tillåten!
Båtägare är skyldig att informera Sällskapet om båten är bemålad med bottenfärg
med biocider. Sällskapet har rätt genomför icke-förstörande mätning av bottenfärg på
båt.
Båtar med båtplats som är bemålade med biocidfärg skall saneras med undantag av
de fall när Stockholms stads miljöförvaltning anser att undantag kan göras av
tekniska eller antikvariska skäl. Båtägare är skyldig att genomföra saneringen enligt
tidsplan som fastställs av styrelsen.
Det är förbjudet att släppa ut miljöfarliga ämnen som diesel, bensin, glykol och
smörjolja på hamn-och varvsområdet samt i vattnet.

Underhåll
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

Båtägare skall hålla rent och snyggt kring båten för att undvika olyckstillbud eller
nedsmutsning.
Båtägare skall vid slipning/skrapning/blästring av båt, tillse att damm och färgrester
inte sprids. Slipdamm och färgrester skall samlas upp och tas till miljöcontainern.
Båtägare skall vid motorservice till exempel oljebyte, använda absorptionskudde/duk
för att samla upp ev. spill.
Båtägare skall vid länspumpning, om det föreligger risk finns för olja i slagvattnet,
samla upp vattnet eller använda absorptionskudde/duk.
Båtägare skall vid vinterkonservering av motorer använda miljövänlig (oftast
grönfärgad) glykol, inte etylenglykol
Sällskapets utrustning såsom slipmaskiner, högtryckstvätt får användas av
medlemmar i enlighet med särskilda manualer. Utrustningen får inte avlägsnas från
Sällskapets anläggningar och skall hanteras med försiktighet, samt rengöras efter
användning.

Avfall
Miljöfarligt avfall
6.11.
Miljöcontainern skall användas för miljöfarligt avfall.
6.12.
Miljöcontainern får bara användas för miljöfarligt avfall från båtägarens båt.
6.13.
Båtägare som använder miljöcontainern skall följa instruktioner i enlighet med
sällskapets avfallhanteringsplan för hur avfall skall sorteras i korrekt kärl.
Instruktioner finns vid containern och på Sällskapets hemsida.
6.14.
Miljöcontainern skall hållas låst.
Hushållssopor
6.15.
Hushållssopor får under perioden 15:e april till 15:e oktober, läggas i Sällskapets
sopkärl. Ingenting får läggas vid sidan om sopkärlen. Det är båtägarens ansvar att
kartonger, tidningar, plastdunkar mm., lämnas till återvinningsstation. Om
Stockholm Vatten och Avfall inför sortering av hushållssopor skall instruktioner för
sortering vid kärlen åtlydas.
6.16.
Båtägare får inte använda Stockholms stads avfallsbehållare på Långholmen för sina
hushållssopor.

Grovavfall
6.17.
Grovavfall får inte läggas vid sidan om vår miljöstation eller på annan plats inom
Sällskapets anläggning. Båtägaren har själv ansvar för att grovsopor, till exempel
kasserade presenningar, pallnings- och ställningsvirke, gamla segel liksom kasserad
elutrustning lämnas till återvinningscentral.
Tömning av toatank
6.18.
Tömning av toatank är förbjuden i hela Mälaren och Skärgården. Tömningsstationer
skall nyttjas.

Anmälan om tillbud:
6.19.

6.20.

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska
omedelbart anmälas av den som orsakat eller fått kännedom om tillbudet. Om en båt
har sjunkit, eller förorsakat utsläpp, ring kommunala räddningstjänsten via SOS
Alarm på telefonnummer 112. Ange bränsle, mängd och vid sjunkolyckor vilket djup
båten har sjunkit på.
Meddela hamn- eller varvschefen om läckage inträffat.

