
 
ORDNINGSFÖRESKRIFTER 
för den allmännyttiga ideella föreningen TULLINGE SEGEL SÄLLSKAP (TSS) nedan kallat 
Sällskapet. 
 
Dokumentrevision 
 
Datum & Möte Status 
1997-11-03 Ordinarie höstmöte Upprättade och fastställda 
1998-03-16 Ordinarie årsmöte Konfirmerade 
2000-10-30 Höstmöte Reviderade 
2007-03-05 Ordinarie årsmöte Reviderade 
2020-01-21 Styrelsemöte Reviderade 
  

 
 
Båtklubbens stadgar, föreskrifter, regler och viktiga dokument publiceras på Sällskapets 
webbplats www.tullingess.se. Där finns också instruktioner och länk till inloggning till BAS 
Båtunionens Administrativa System där medlemmar uppdaterar sina kontakt- och 
båtuppgifter. Viktig information publiceras också via e-post och 
https://www.facebook.com/Tullingess/. 
 
Sällskapets båtblankett (som tidigare var i pappersform) för medlemmar och de som står i 
klubbens köer är numera ersatt av formulär i BAS som nås via Sällskapets webbplats. 
 
 
 
ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 

§ 1.   
Alla medlemmar och de som står i medlemskön är skyldiga att uppdatera  
e-postadress, mobiltelefon, försäkringsnummer och övriga uppgifter i BAS så snart de 
ändras. 

§ 2.  
Medlem i Tullinge Segel Sällskap förbinder sig att hålla sin båt försäkrad för sådana skador 
som kan uppstå i samband med upptagning och sjösättning av båten vid Tullinge Segel 
Sällskaps slipområde.  
För det fall gällande försäkring, av vilken orsak det än vara må, inte skulle finnas giltig vid 
sådant tillfälle och medlems båt skadas på grund av Sällskapets funktionärs (vagnförare eller 
varvschef) vållande, förbinder medlem sig att ensam svara för de kostnader som kan uppstå 
till följd av skadan.  
Medlem kommer följaktligen inte hos domstol eller på annat sätt utkräva ersättning av 
funktionär för skada som orsakats av honom i hans egenskap av arbetsledare vid upptagning 
eller sjösättning av båten. Ovanstående gäller även båt som lånats, hyrts eller på annan 
grund förfogas över och som i medlemmens namn upplägges på Sällskapets slipområde. 

§ 3.  
Var och en, som befinner sig inom Sällskapets område, är i allt som rör ordningen skyldig att 
följa Sällskapets ordningsföreskrifter. 



§ 4.  
Det är varje medlems skyldighet att känna till och följa sällskapets elföreskrifter, 
miljöföreskrifter och förtöjningsregler som kan läsas via sällskapets hemsida. 
Extraordinär användning av elektricitet (element eller dylikt) anmäles till kassören för 
debitering. 
 

§ 5.  
Båtplats är personlig och får ej överlåtas. 

§ 6.  
Grindar till hamn- och slipområde skall hållas låsta. Nyckel erhålls mot avgift och deponerat 
belopp och får ej överlåtas. 

§ 7.  
Sällskapets mastkran får avgiftsfritt nyttjas. Båt får endast ligga under mastkran i omedelbar 
anslutning till lyft. 

§ 8.  
Alla som nyttjar Sällskapets bryggor eller är båtägare, är skyldig att inregistrera båt i 
Sällskapets båtregister varvid data om båten data skall anges i BAS – Båtunionens 
Administrativa System. Styrelsen har skyldighet att vägra inregistrering av båt, som 
uppenbarligen icke är sjövärdig eller saknar försäkring. 

§ 9.  
Sällskapets standert och övriga igenkänningstecken får endast bäras av eller föras på båt, 
som upptagits i Sällskapets båtregister. 
 
 
SLIPEN 

§ 10.  
Varvschef skall under styrelsen ansvara för slipanläggningen, och därtill hörande materiel, 
samt tillse att desamma alltid är funktionsdugliga, samt för styrelsen påpeka behov av 
erforderliga reparationer och förbättringar. Varvschef ansvarar också för de bryggor som 
finns i anslutning till slipområdet. I detta hänseende upprätthåller varvschef fullt ut 
hamnkaptenens fulla funktion samt ansvar och befogenheter. 

§ 11.  
Önskan om att stå i kö för skjulplats meddelas på båtblankett. Varvschef gör fördelning av 
skjulplatser, som fastställs tillsammans med styrelsen. 

§ 12.  
För att behålla skjulplatsen vid försäljning av befintlig båt och inköp av annan båt, kan ett års 
"båtuppehåll" (vintersäsong utan båt) godkännas. Önskan om båtuppehåll måste meddelas 
varvsledningen. 

§ 13.  
Vid byte till annan storlek (som kräver annan storlek på skjulplats) hamnar medlemmen sist i 
skjulkön. 

§ 14.  
Medlem är skyldig att utrusta sin båt i så god tid att sjösättning av andra båtar icke fördröjs. 
Har medlem vid tiden för sjösättning icke utrustat sin båt äger styrelsen rätt, sedan medlem 



härom underrättats, flytta båten på uppläggningsplatsen. Båt skall vara sjösatt senast i slutet 
av maj på dag som styrelsen beslutar såvida inte exceptionella förhållanden föreligger. På 
anmälan kan dock båt tillåtas kvarligga för ombyggnad eller utrustning. 

§ 15.  
Torr-och sjösättning sker årligen på av styrelsens fastställda dagar. Medlem ansvarar för 
bokning av uppdragning och sjösättning via schema i BAS senast 8 dagar innan torr- 
respektive sjösättning. Underlåtenhet att tillse att båten blir upptagen eller sjösatt medför att 
aktuella slipavgifter ändå skall erläggas. Båtar upptages respektive sjösättes i den ordning 
varvscheferna bestämmer. En bokning kan ändras av varvschef om datumet inte passar för 
den vinterplats medlemmen har blivit tilldelad, varvid ett automatiskt epost-meddelande utgår 
från BAS till medlemmen. 

§ 16.  
För medlem gäller att återbetalning av betald slipavgift endast medges vid besked om 
ändring till styrelsen senast den 1:a augusti. Medlemmar som fått sent tilldelade platser skall 
betala aktuell avgift innan plats tillträdes. Om medlem efter betalning ångrar sig sker ingen 
återbetalning. 

§ 17.  
Vid torr-och sjösättning av medlems båt är medlemmen skyldig att själv medverka eller 
skicka en ersättare i sitt ställe. 

§ 18.  
Aktiv medlem är på anmodan genom styrelsens försorg skyldig att minst tre (3) timmar per år 
deltaga i arbete på Sällskapets anläggningar eller verksamhet. Vid arbeten på Sällskapets 
anläggningar förutom sliptagning utser styrelsen ansvariga arbetsledare. 

§ 19.  
Båtar i Sällskapet som ej förut varit upptagna på slipen skall innan första upptagning 
godkännas av varvschef. Vägledande för bedömning huruvida en båt skall medges 
upptagning på Sällskapets slipområde skall vara officiella konstruktions- eller typhandlingar.  
Max båtvikt för upptagning på Sällskapets slip är 6 ton. 

§ 20.  
Vagnförare är vid upptagning och sjösättning, av styrelsen utsedd till ansvarig arbetsledare. 
Vagnförare äger, i sin egenskap av ansvarig arbetsledare, rätt att delegera arbetsuppgifter till 
annan som deltar i arbetet utan att detta inskränker eller begränsar vagnförarens ansvar eller 
befogenheter. Vagnförare skall vägra upptagning eller sjösättning av båt för vilken avgift ej 
erlagts och skall i förväg inhämta besked från kassören. Vid separat upptagning eller 
sjösättning skall vagnföraren direkt efter arbetets slut meddela kassören för att 
avgiftsdebitering skall kunna ske.  

§ 21.  
Torr- och sjösättning är ett lagarbete. De som skall deltaga i arbetet är skyldiga att infinna sig 
i rätt tid och skall under hela den tid som arbetet pågår finnas tillgängliga för arbete enligt 
vagnförarens direktiv. 

§ 22.  
Medlem som inte infinner sig i angiven tid eller uteblir och inte ställer ersättare till förfogande 
vid upptagning och sjösättning, beredes plats och hjälp i sista hand på en tid som varvschef 
bestämmer. 



§ 23.  
Efter varje torr- eller sjösättning skall vagnföraren ansvara för att slipvagnen och Sällskapets 
samtliga redskap blir omhändertagna enligt separat instruktion. 

§ 24.  
För båts uppställning på land är medlem skyldig att anskaffa och använda av varvschef 
godkänd materiel. 

§ 25.  
Inom 8 dagar efter sjösättning skall bädd/pallnings- och täckningsmateriel vara bortforslat 
eller ordentligt upplagt samt området i anslutning till båtens uppställningsplats vara ordentligt 
städat och vid behov krattat.  
Detta gäller även andra delar av Sällskapets områden som medlem nyttjat under tid då 
dennes båt varit placerad på slipområdet. Har så icke skett uttages avgift för överträdelse av 
Sällskapets föreskrifter i enlighet med vid varje tidpunkt gällande avgiftsnorm. Styrelsen har 
därmed rätt att avlägsna materiel från området. 

§ 26.  
Upphör båtägaren att ha båt vid slipen på grund av försäljning eller annan orsak är han 
skyldig att inom en månad avlägsna bädd- och täckningsmateriel. Underlåtes detta eller 
begäres ej dispens hos styrelsen inom ovannämnda tidsrymd tillfaller materialet Sällskapet. 

§ 27.  
Vintertäckning skall vara ordentligt uppsatt och väl förankrat. 

§ 28.  
Slipbryggorna får användas för förtöjning under en vecka i anslutning till upptagning, 
sjösättning eller reparation efter Sällskapets anvisningar. Den som utan varvschefs tillstånd 
lägger båt vid någon av bryggorna erlägger avgift för överträdelse av Sällskapets föreskrifter 
i enlighet med vid varje tidpunkt gällande avgiftsnorm. 

§ 29.  
Varvschefen kan hyra ut bryggplatserna på Slipen under sommartid, från en vecka efter sista 
sjösättning till en vecka före första upptagning.  

§ 30.  
Skjulplatser kan hyras ut av Sällskapet under sommartid till medlem för förvaring av båttrailer 
(utan båt) efter överenskommelse med medlem som nyttjar skjulet under vintertid. Det 
åligger medlemmarna att komma överens om den period detta innefattar, få godkännande av 
varvschef, samt att meddela kassör. Avgiften för sommarplats i skjul är densamma som 
avgiften för vinterplats. 

§ 31.  
I materialboden får inte båtinventarier, färgpytsar och dylikt förvaras. Boden är endast 
avsedd för Sällskapets redskap. I raststugan får inga personliga tillhörigheter förvaras. 

§ 32.  
Vid renskrapning och större arbeten där slipmaskin används måste båtägare, som utför 
sådant arbete, ombesörja att intäckning sker mot intilliggande båtar. Sådant arbete skall 
utföras i god tid innan målningsarbete börjar. 

§ 33.  
Spolplatta och reningsverk.  
Miljöansvarig förbereder anläggningen inför torrsättningen, enligt anvisning ”Förberedelser” 
och ser till att nödvändiga anvisningar finns på plats. 



 
Ansvarig arbetsledare/vagnsförare startar anläggningen varje torrsättningsdag enligt 
anvisning ”Start för dagen”. Byter vid larm påsfiltret. Anvisning ”Byte påsfilter””. Vid 
arbetsdagens slut städas anläggningen och utrustning ställs undan. Anvisning ”Slut för 
dagen”. Arbetsledaren kan delegera jobb till medlem. 
 
Miljöansvarig tillser att Vattenprover tas för analys och att anläggningen ställs av för vintern. 
Och töms på vatten och filter. Anvisning ”Avställning”. 

§ 34.  
Vid användning av blåslampa, värmeskrapa eller färgborttagningsmedel skall eldsläckare 
finnas inom räckhåll. Eldsläckaren skall ha tillräcklig kapacitet i förhållande till 
omständigheterna. 

§ 35.  
Innan arbetsplats i skjul lämnas skall allt skräp efter arbetet vara bortfört. Eldfängt avfall skall 
efter varje arbetsdags slut avlägsnas ur permanenta skjul. 

§ 36.  
Rökning är förbjuden inom hela slip och varvsområdet. 
Medlem med plats i skjul ansvarar efter upptagning för att fronttäckningen omgående hängs 
upp, dock senast den 15:e november. Efter sjösättning vilar ansvaret för fronttäckningens 
placering, avseende skador, på skjulplatsinnehavaren. Det åvilar varvschefen att slutgiltigt 
kontrollera att alla fronttäckningarna står skyddade inför sommaren. 

§ 37.  
Den som sist lämnar slipområdet ser till att elektriska strömmen är avstängd, att klubbhus 
och grind är låsta samt att anläggningen larmas på. 

§ 38.  
Skjulplatserna är ej personliga utan det åligger varvschefen att besluta om eventuell 
omfördelning för att utnyttja platserna så att maximalt antal båtar får plats. 
 
 
BÅTBRYGGORNA 

§ 39.  
Hamnkapten skall under styrelsen tillse att ordningsreglerna för bryggorna efterlevs, samt för 
styrelsen påpeka behov av erforderliga reparationer och förbättringar. Hamnkaptenn skall 
även underrätta styrelsen om eventuella bryggplatser, som ännu den 1 juni är obelagda. 

§ 40.  
Önskan om att stå i kö för bryggplats meddelas via BAS. 
 
Medlemmar som önskar bryggplats anvisas sådan av Sällskapets styrelse i turordning i den 
mån förtöjningsplatser finns lediga. En medlem som tilldelats bryggplats föregående år äger 
härvid företräde framför köande medlemmar. Därefter gäller medlemstid som turordning. 

§ 41.  
Medlem, som tilldelats bryggplats men ännu den 1 juni ej utnyttjar densamma, är skyldig att 
underrätta hamnkaptenen. 
 



§ 42.  
Medlem, som tilldelats bryggplats är skyldig att senast vid datumet för årsmötet meddela 
kansliet om bryggplatsen inte önskas för kommande säsong. Vid utebliven uppsägning äger 
Sällskapet rätt att debitera medlem för bryggplatsen även kommande säsong. 
 
Medlemmar som fått sent tilldelade platser skall betala aktuell avgift innan plats tillträdes. Om 
medlem efter betalning ångrar sig sker ingen återbetalning. 

§ 43.  
Medlem med plats på Södra bryggan, Norra bryggan och Piparholmen äger rätt att utlåna 
bryggplats till annan båt för tillfällig personlig gäst (icke-medlem) under någon dag (max tre 
dygn) och till Sällskapets medlemmar i samband med upptagning eller sjösättning. 
Hamnkapten ska meddelas. 
 
Sällskapet äger rätt att ta ut kortidshyra samt medlemsavgift för period som överstiger tre 
dygn. Vid hyra längre än en månad betalas full bryggplatsavgift samt medlemsavgift. 
Hamnkapten skall underrättas innan medlem får låna ut sin bryggplats till annan medlem. 
 
För bryggplatser som nyttjas av och debiteras medlemmar för hela säsongen förbehåller sig 
Sällskapet rätten att, när de inte nyttjas, hyra ut till andra nyttjare som tillfällig bryggplats 
under perioden 1 juni till 31 augusti i samråd med bryggplatsens innehavare. 
 
För Vårbybryggan och Södra bryggan gäller även specifikt: Medlem som har använder 
bryggplats för en kortare period skall informera hamnkapten i god tid när bryggplatsen tas i 
bruk eller blir ledig. Övriga medlemmar som behöver tillfällig bryggplats i samband med 
sjösättning/upptagning skall kontakta hamnkaptenen. 
 
Vårbybryggan ska tillhandahålla ett antal platser som transitplatser att användas i samband 
med sjösättning/upptagning för medlemmar som behöver använda mastkranen. Medlem kan 
boka och nyttja en sådan plats i maximalt 7 dagar. Under sommarperioden kan 
hamnkaptenen hyra ut dessa platser enligt ovanstående regler för outnyttjade bryggplatser. 
 
En medlem som erhållit tillfällig båtplats enligt denna paragraf äger ingen förtur vid tilldelning 
av ordinarie båtplatser. 

§ 44.  
Båt får under inga omständigheter förtöjas med ankare vid båtbrygga där bojar eller bommar 
finnes. 

§ 45.  
Båt skall vara förtöjd och fendrad enligt Sällskapets anvisningar. Sådana anvisningar 
tillhandahålles efter hänvändelse till respektive hamnkapten. Följes inte denna föreskrift kan 
styrelsen, förutom att utdöma avgift för överträdelse av Sällskapets föreskrifter, omedelbart 
anmoda båtägare att omedelbart vidtaga rättelse.  
Sker inte rättelse, eller är vederbörande båtägare inte anträffbar när han sökes av styrelsen 
eller föreligger fara för skada på annan båt, har styrelsen rätt att på båtägarens risk 
omedelbart omförtöja båten med tillgängliga resurser. 
 
Alla TSS båtar som ligger i klubbens hamnar skall föra klubbens standert. 

§ 46.  
Bryggan får inte användas som upplag för inventarier, rigg, motorer och dylikt annat än när 
arbete i båten pågår. Materiel som kvarlämnas på bryggan mer än ett dygn äger styrelsen, 
eller den styrelsen utser, på vederbörande båtägarens risk efter eget gottfinnande flytta till 
annan plats. 



§ 47.  
För en båt som överstiger maximala mått för en brygga kan bryggplats tilldelas genom att två 
platser används. Medlemmen debiteras då dubbel bryggplatsavgift. Vid förtöjning på boj med 
båt som överstiger maximal vikt skall två bojstenar användas för förtöjning. Maximal vikt för 
bojplatser är 5,6 ton. För maximal bredd gäller att om båten tar plats på så sätt att antalet 
platser på bryggan måste minskas för att bereda plats, får maxbredden anses överskriden. 
 

§ 48.  
Det är förbjudet för medlem att på eget initiativ utan hamnkaptenens godkännande ändra en 
båtplats bredd genom att flytta y-bommar. Vid överträdelse debiteras medlemmen avgift för 
överträdelse av Sällskapets föreskrifter. Hamnkaptenen bestämmer vilka bredder som ska 
gälla på varje plats på bryggan.  
 
 
 


