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§1 Omfattning 
Denna rutin gällande intresseanmälan omfattar; 

1. Medlemskap i Vikens Båtklubb (VBK) 
2. Önskemål gällande sjöbod 
3. Önskemål gällande byte av båtplats 

§2 Intresseanmälan 
o Skriftlig intresseanmälan lämnas till VBK:s styrelse via e-post 

(info@vikensbk.se) alternativt via ordinarie post. 
o Intresseanmälan skall innehålla; 

− För och efternamn 
− Fullständig adress 
− Telefon (hem och eventuellt mobil) 
− e-post –adress (om sådan finnes) 

Endast för intresseanmälan gällande medlemskap: 
− Referens till befintlig medlem 
− Information om båt  

Endast för intresseanmälan gällande sjöbod eller byte av båtplats: 
− Kan bara göras av befintlig medlem 
− Befintlig plats och sjöbods -nummer 
− Eventuella, speciella önskemål skall anges (tex byte till specifik brygga) 

§3 Ansvar - intressent 
o Intressent ansvarar för att intresseanmälan årligen förnyas skriftligt under 

perioden från 1/1 till 31/1 varvid datum för ursprunglig intresseanmälan 
kvarstår. 

− Intressent förlorar sin ursprungliga anmälan om förnyelse enligt ovan 
uteblir eller om erbjudande om möjligt medlemskap avböjs. 

o Intressent ansvarar för att kontaktinformation och eventuell information om båt 
hålls uppdaterad och ändringar meddelas skriftligen till VBK:s styrelse. 

§4 Ansvar – VBK:s styrelse 
o VBK:s styrelse administrerar samtliga intresseanmälningar i enhetlighet med 

klubbens stadgar 
− Ny medlem antas endast efter rekommendation från befintlig medlem 

och beslutas av klubbens medlemmar på ordinarie klubbmöte. 
o VBK:s styrelse ombesörjer att intresseanmälningarna hålls uppdaterade med 

information som tillhandahålls av intressent. 
o VBK:s styrelse ansvarar att intressent kontaktas då sjöbod eller byte av båtplats 

kan erbjudas. 

§5 Övrigt 
o Intresse gällande tex uppläggning av gummibåtar tas upp direkt med VBK:s 

styrelse utan behov av skriftlig anmälan. 
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