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bland annat…. 

Välkommen! 
Hoppas att den här informationen hjälper dig att komma igång med båtlivet 

i vår båtklubb och att du kommer att trivas.  Det är viktigt att du har läst våra 

stadgar så du vet vilka förmåner du har men även vilka skyldigheter du har 

som medlem. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta styrelsen och förtroendevalda. 

Information finns som du säkert redan förstått på vår hemsida.  

Vi ser fram emot ett gott samarbete! 

 

Klubbens historia fram till 1922 
Vi har sammanställt ett dokument som vi hoppas att du finner nöje i att läsa 

om klubbens tillkomst och historia som du får som bilaga.  
 

På hemsidan kan du läsa mer och titta på bilder om klubbens doku-

mentation under första seklet under ”Dokument” 100-årsjubileum.  

 

Fakta 
Klubben har ca 540 medlemmar, ca 430 båtplatser vid bryggor och jolleram-

per. Alla bryggor är utrustade med y-bommar, el och vatten. Det finns även 

162 sjöbodar, 197 hallplatser och ett antal uppläggningsplatser utomhus.  

 

Ändamål 
Klubbens ändamål och syfte är bland annat att tillvarata medlemmarnas 

intressen och främja båtlivsverksamhetens utveckling och bedrivande. Vi 

förväntar oss att du som medlem följer våra stadgar —det är vi som är med-

lemmar som är klubben! Klubbens fortsatta existens beror på oss medlem-

mar och frivilliga arbete. 

 

Organisation 
Klubben är ansluten till Svenska Båtunionen, SBU, samt Sörmlandskustens 

båtförbund, SKBF, mer information om dessa hittar du på vår hemsida, 

OMBK.se. En av fördelarna med att klubben är ansluten till SBU är att i med-

lemskapet ingår bl a båttidningen Båtliv samt att man kan teckna en prisvärd 

båtförsäkring från Svenska sjö. 
 Forts 2 

Oxelösunds Motorbåtsklubb 

Motorbåtsvägen 10 

613 35 OXELÖSUND 

Tel: 0155-304 59 

E-post:  

Hemsida: www.ombk.se 

 

Författare: 

Hans Lundqvist och 

Marianne Levander 

Förste ordförande Carl Ördén 

https://ombk.se/dokument/
https://ombk.se
https://ombk.se/
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Styrelsen 

Styrelsen består av 12 styrelseledamöter inkl suppleanter samt 

ett antal förtroendevalda med olika ansvar. Kontaktuppgifter till 

styrelsen hittar du på hemsidan. Under rubriken ”Kontakter” 

finns även ett formulär där du kan skicka in ändringar gällande e-

postadresser, flytt, ändring av båt, etc.   

Nyttjanderätter 
När du ansökte om medlemskap kunde du även kryssa i olika ty-

per av nyttjanden i klubben. Här är en lista över de nyttigheter du 

kan ställa dig i kö för att hyra och utnyttja: 

 

En gång om året publiceras uppdaterade kölistor på hemsidan 

under fliken ”Dokument”. Vissa nyttjanden kan endast hyras av 

medlem som har bryggplats. 

I stadgarna kan du läsa om vad som gäller för just de nyttjanden 

som du tecknat avtal för. 

Som medlem med nyttjanden har du även skyldighet att gå minst 

ett vaktpass per säsong och max 2 gånger, se sid 3.  

Forts sid 1 

VÅRMÖTET 

I mars varje år håller klub-
ben ett medlemsmöte där 
huvudmedlemmen i familjen 
kan rösta på olika förslag 
från styrelsen och medlem-
mars förslag. 

Vårmötet hålls ofta en tors-
dagskväll kl. 19:00 i klubbhu-
set. 

Enligt §3.4: på alla våra mö-
ten har samtliga medlem-
mar rösträtt och är valbara. 

 

 

 

VÅR & HÖSTSTÄDNING 

Kallelse till städdagarna 
skickas ut till alla medlem-
mar i god tid. 

Samling sker vid klubbhuset 
där arbetsuppgifter delas ut.  

När arbetet är slutfört bju-
der klubben på fika som ord-
nas av klubbhusvärdar och 
någon från styrelsen. 

Bryggplatser    (båtmått: maxbredd 3,3 m, maxlängd 10 m) 

Jolleplats vid ramp 

Sjöbod  

Uppläggningsplatser utomhus 

Båthall, finns från 7 m upp till 11 m 

Sjö- & torrsättning 

https://ombk.se/kontakt/
https://ombk.se/dokument
https://ombk.se/dokument/stadgar/
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ÅRSMÖTE 

I slutet av oktober varje år 
hålls årsmöte. 

Bokföringsåret för klubben är 
1 september till 31 augusti. 

Kallelse skickas ut i god tid 
innan årsmötet som inklude-
rar verksamhetsberättelse 
och agenda samt ev. andra 
aktuella dokument. 

Vanligast är att årsmötet hålls 
i klubbhuset en torsdagskväll i 
oktober kl. 19:00. 

Forts sid 2 

 

Engagemang 

Klubben drivs och sköts genom ideella insatser. Roller och 

befattningar hittar du under ”Kontakter”. 

Som aktiv medlem har du vissa skyldigheter, förutom att gå 

vakt minst en gång per säsong men även att delta vid klub-

bens städdagar—åtminstone en gång av de två städdagarna. 

Vårstädning sker ofta vid månadsskiftet maj/juni och höst-

städning brukar vara i slutet av augusti eller början av sep-

tember. 

Hör gärna av dig till hamnkapten om du kan tänka dig att 

jobba för klubben, det betalas ut en timpeng för arbete som 

du utför och arbetet rapporteras in via en blankett som du 

hittar i slipboden eller på hemsidan under ”Dokument”. Ex-

empel på arbete man kan anmäla sig till är el-arbeten, VVS, 

snickeri, markarbeten och måleri. 

 

Klubbhuset 

De flesta av klubbens möten hålls i klubbhuset. Ibland ordnas 

även fester. Klubben brukar även ordna olika kurser och eve-

mang. Kom gärna med förslag på vad du skulle vilja lära dig 

mer om, så undersöker vi intresset från andra medlemmar. 
 

Klubbhuset kan även hyras av medlemmar. Se mer inform-

ation på hemsidan.  

 

När en medlem avlider kan familjen låna klubbhuset för av-

skedskaffe utan kostnad för hyra. 

 

VAKTHÅLLNING 

Enligt stadgarna ska varje 
medlem som innehar någon 
form av nyttighet i klubbham-
nen ha vakthållningsskyldig-
het en (1), maximalt två (2) 
nätter per båtsäsong enligt 
vaktlista. Vaktstyrkan ska be-
stå av två personer, där minst 
en i vaktstyrkan skall vara 
klubbmedlem. För eventuellt 
byte av vakttillfälle ansvarar 
den vaktskyldige. 

För att komma in i slipboden/
vaktkuren behöver du en tagg  
att öppna dörren med, den 
köper du av klubben. 

Information om vilket datum 
du ska vara tillgänglig skickas 
ut ca 1 månad innan vaktsä-
songen börjar och vilka regler 
som gäller. Tänk på att inte 
sprida den här informationen 
vidare till de som inte går vakt 
eller allmänheten.  

Kontakta din vaktkompis i god 
tid innan för att förhindra att 
det blir missförstånd och ing-
en vakt dyker upp! 

 

https://ombk.se/klubbhuset/
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Information till medlemmar 

Genom Svenska Båtunionen har klubben tillgång till ett register-
program som kallas BAS. I registret finns uppgifter såsom namn, 
adress, telefonnummer samt båtuppgifter och de nyttigheter du 
har i klubben.  
Utskick sker via BAS till alla medlemmar vid behov. 
Klubben använder sig av GDPR och ett dokument som beskriver 
detta finns under ”Dokument” på hemsidan. 
 
Medlemsregistret används också för att generera fakturor för 
medlemsavgifter som distribueras månadsskiftet feb/mars. Anmäl 
gärna e-faktura genom din bank, sök  på ”SBU Båtklubbar via Bil-
lecta”. Klubben behöver då veta dina fyra sista siffror i person-
numret—anmäl detta till registeransvarig. Vid behov kan även 
SMS-utskick göras till medlemmar som har anmält ett mobilnum-
mer. 
 
På hemsidan hittar du aktuell information från styrelsen, förtro-
endevalda och dess medlemmar. 
 
Två gånger om året distribueras klubbens tidning ”Svallvågen” till 
alla medlemmar via e-post. Tidigare utgåvor hittar du på hemsi-
dan under ”Dokument”. 
 
Vid behov distribueras även ett ”Nyhetsbrev” ut till alla medlem-
mar via e-post. Ofta innehåller det information som hamnkapten 
vill sprida ut till medlemmarna snabbt. Tidigare utgåvor hittar du 
på hemsidan under ”Dokument”. 
 

Introduktionsmöten nya medlemmar 

När tillräckligt många nya medlemmar har ansökt om medlem-
skap kallar klubben till möte för  genomgång och presentation av 
klubben. Samtidigt överlämnas en klubbflagga att fästa på båten.  
När den första klubbflaggan är utsliten finns fler att köpa av 
materialansvarig. 

Forts sid 3 
Uppdateringar i BAS 

När du väljs in i klubben regi-
streras dina uppgifter som du 
lämnat vid ansökan. Det är 
viktigt att du meddelar klub-
ben om något ändras! 

Den mesta korrespondensen 
sker via e-post/SMS och har 
vi inte rätt adress eller tele-
fonnummer får du inte den 
information vi förmedlar. 

Det är lika viktigt att du alltid 
uppdaterar dina uppgifter 
om du köper/säljer en båt 
eller byter försäkringsbolag t 
ex. 
Varje år spenderar vår regis-
teransvarig många timmar på 
att leka detektiv för att re-
gistret inte stämmer och in-
formation inte kommer fram 
till rätt person! 

Torr- & Sjösättning 

Schema för torr– och sjösätt-
ning skickas ut till medlemmar-
na några veckor innan peri-
oden börjar. Schemat finns 
även anslaget vid slipboden 
och hemsidan. 

Ta kontakt med slipförmannen 
i god tid innan sjösättning. Be-
höver båten transporteras på 
allmän väg kräver kommunen 
att du anmäler detta innan 
transporten. 
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Miljö och Spolplatta 
Klubben jobbar aktivt med miljöarbete inom flera områden. Vi har 
bl. a. anlagt en spolplatta där alla ska tvätta sin båtbotten, som ej 
får göras i hallar eller på utomhusplaner. Man betalar sin tvätt 
genom Swish.  
Det är inte tillåtet att bottenskrapa båten och låta ”skrapet” landa 
på marken eller golvet i en hall.  Ta hand om dammet på ett sä-
kert sätt genom att samla upp det och ta det till deponi. 
 
Klubben har en utsedd styrelseledamot som ansvarar för miljöar-
betet inom klubben, du når hen här: miljo.ombk@gmail.com. 
 
På hemsidan finns en sida som riktar sig både till klubbmedlem-
mar och styrelsen om hur vi bäst tar hand om vår båtmiljö. 
 
Sopcontainern får endast användas till hushållssopor! 
 
 

Forts sid 4 
Nyårsgrillning 

Styrelsen bjuder in till ny-
årsgrillning varje nyårsafton 
vid klubbhuset mitt på da-
gen. 

Då träffas vi vid tända grillar 
och umgås och äter och 
dricker något gott som var 
och en tar med. 

 

 

 

 

Valborgsfirande 

Styrelsen bjuder in till grill-
ning och samvaro varje 30 
april på kvällen. Vi träffas 
vid klubbhuset och firar att 
våren äntligen är på väg. 

Var och en tar med det de 
vill äta och dricka och om vi 
har tur sjunger klubbens 
manskör in våren. Kören 
heter Phontonerna och de 
söker alltid nya medlemmar 
om du tycker om att sjunga! 
 
 
 

Klubbens omrä de 

Nedan ser du en bild över klubbens område med bryggor, sjöbodar och 

båthallar samt Mosebacke och klubbhusplan där båtar ligger utomhus. 

Man skymtar även klubbhuset i grönskan. 

mailto:miljo.ombk@gmail.com

