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Allmänt 
 

Turebergs Båtklubbs verksamhet drivs på ideell basis av ett antal valda styrelseledamöter och funktionärer 

som för detta avsätter en del av sin fritid. For att underlätta för dessa och för medlemmarna och undvika 

dubbelarbete har klubbens olika verksamheter skärskådats i syfte att dela upp ansvarsområdena på olika 

funktioner.  

Det är viktigt att påpeka att beskrivningarna inte innebär att respektive funktionär själv förväntas utföra 

alla de arbetsuppgifter som angivits. Respektive funktionär skall ansvara för och ta initiativ till att olika 

arbetsuppgifter genomförs genom att ta hjälp av såväl medlemmar med arbetsplikt eller om så är lämpligt 

genom samverkan med andra funktionärer. I de fall särskilt betungande och tidskrävande arbetsuppgifter 

förväntas genomföras av viss funktionär skall styrelsen bedöma och fatta beslut om hur detta skall 

kompenseras.  

Funktionsbeskrivningarna skall kontinuerligt revideras så att dessa överensstämmer med de valda 

funktionärernas egna förutsättningar. Revideringarna kan medföra omfördelning av ansvarsområden eller 

förslag om inrättande av ytterligare funktionärer.  

Ordförande  

Klubbmöten  
Leder möten och bevakar att fattade beslut genomförs. Utformar verksamhetsberättelsen och tar fram 

förslag till valberedning inför höstmöte. 

Styrelsemöten 
Leder styrelsearbetet och bevakar att fattade beslut genomförs.  

Stadgar ordningsregler och vaktinstruktioner 
Tillser att stadgarna blir föremål för översyn föreslår årsmötet ändring av stadgarna. Tillser att 

ordningsregler och vaktinstruktioner ar aktuella. 

Representation och företräder TBK 
Representerar och företräder klubben utåt, exempel på detta är gentemot kommun, andra föreningar eller 

övergripande båt organisationer (tex Sollentuna Båtsport Union). 
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Sekreterare  

Skrivelser 
Bevakar och producerar in och utgående skrivelser. 

Klubbmöten 
Förbereder möteskallelser (som går ut via mail utskick), bokar lokal och utrustning bokar eventuell 

föreläsare och ordnar tackgåva/tackblomma.  Kallar medlemmar via brevutskick som saknar elektronisk 

mail adress  

Skriver protokoll, ansvarar att protokoll justeras och att original förvaras i klubblokalen.  

Styrelsemöten 
Kallar till möten, ansvarar för turlista för fika, skriver protokoll, distribuerar till styrelsen och ser till att 

protokollen justeras och att original förvaras i klubblokalen.  Förvarar in och utgående skrivelser  

Kassör  

Ekonomi 
- Upprättar bokslut med resultat och balansräkning i januari årligen 

- Bokför utgifter och inkomster löpande under året 

- Budgeterar nästa års inkomster och utgifter årligen i oktober-november 

- Gör en likviditets- och investeringsplan för de kommande åren. Den görs årligen i oktober - 

november 

- Upprättar prislista baserad på föreslagna och fastställda avgifter 

- Fakturerar avgifterna till alla medlemmar årligen i januari-februari 

- Betalar räkningar och återbetala avgifter löpande under året, däribland även klubbholmsarrende 

- Håller BAS-K uppdaterad med medlemmars avgifter 

- Fastställer avgifter per medlem (baserad på beslutat prislista) årligen och ändrar avgifter löpande 

under året 

- Registrerar avgifterna i BAS-K och ser till att reskontra i BAS-K uppdateras löpande när avgifterna 

betalas in till klubbens bankgirokonto 

- Skickar ut påminnelse då avgifter inte betalas inom fastställd tid 

Övrigt 
- Tömmer klubbens postbox en gång i veckan 
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Webbadministratör 
 

- Underhåller och förbättrar webbplatsens funktionalitet 

- Publicerar aktuell informationen till medlemmarna på webben och skickar mail (mailutskick) till alla 

medlemmar om viktiga händelser, som exempelvis medlemsmöten, städdagar, öppning av hamn 

osv. 

- Lägger ut justerade protokoll från medlemsmöten och styrelsemöten.  

- Ser till att all nödvändig information från klubben till medlemmarna finns lättillgängligt och 

strukturerat på webbplatsen 

- Skriver och uppdaterar instruktioner, hur det går till att boka vakt, torrsättning och sjösättning på 

SBU´s webbplats. 

- Iordningställer bokningssystemet för vakt, sjö- och torrsättning på SBU’s webbplats inför varje 

bokningssäsong 

- Skapar och underhåller konton till SBU webben för alla medlemmar  

- Administrera webbhotellet one.com där klubbens webbplats och gemensamma mailkonton finns  

- Upprättar och löpande uppdaterar kön med nya medlemmar  till bryggplatser 

- Publicerar och löpande uppdaterar hamnplanen på webben 

- Publicerar och löpande uppdaterar varvsplanen på webben och i vaktlokalen på varvet 

- Skapar, publicerar och löpande uppdaterar medlemslistor på webben och placerar dessa i 

vaktlokalen på varvet  

- Upprättar och publicerar sjö- och torrsättningslistor utifrån bokningslistorna och publicerar dessa 

på webben, samt maila medlemmarna 

- Formaterar utskriftsvänliga vaktlistor utifrån bokningslistorna 

- Tar emot och besvarar webbförfrågningar från båtlivsintresserade surfare på webben. Ibland 

skickas dessa frågor vidare till de som berörs i styrelsen. 

- Publicerar och löpande uppdaterar klubbens kalender på webben 

Övrigt 
- Tar emot och besvarar webbförfrågningar om avgifter från medlemmar 

- Driftsätter och underhåller IP-kameror i hamnen och publicerar dessa på webben 

 

Kansli 

Dokument 
Bevakar lagernivå och vid behov beställer eller producerar brevpapper, kuvert, inbetalningskort, blanketter, 

original till ; stadgar, ordningsregler, vaktinstruktioner, medlemsansökan.  



                            Funktionsbeskrivningar                2012 

4 
 

 

Medlemmar  
Registrerar ansökningar om medlemskap. Sänder bekräftelsebrev till nya medlemmar, meddelar hamn-, 

varvs-  och vaktchef angående nya medlemmar. För register över utkvitterade nycklar och uppdaterar  

medlemsmatrikel och gör underlag för tryckning. Gör underlag for tryckning av medlemskort.  

 

Hamn  

Tillser att innehållet i klubbpärmen ar aktuellt, tillser att blanketter/ändringsanmälan finns 

Producerar eller beställer båt etiketter för medlemmarna att sätta på sina båtar. 

Dekaler 
Bevakar lagernivå och beställer klubbstandert, vimplar, mössmarken och förtjänstmärken  

Hamnkapten   

Medlemmar  
Lämnar ut nyckel till medlemmar och meddelar kansliet. Gör underlag till kassör för utförd arbetsplikt och 

eventuell av avgift för utebliven sådan. 

Hamn  
Fördelar hamnplatser och samlar in önskemål om byte av plats och upprättar turlista. Bevakar och påpekar 

brister i förtöjning.  

 

Tillser hamnens skötsel i allmänhet, såsom belysning, stängsel, bryggförankringar, elförsörjning och 

elsäkerhet vid bryggplatser, färskvatten, markytor, klubbstuga och utrustning i förråd och verktyg, att 

hamnen anpassas for vintern, bommar, vatten och att brandsläckare och säkerhetsutrustning underhålls 

och fungerar. 

 

Arrangerar tillfällen (datum) för hamnöppning/hamnstängning samt hamnstädning. Planerar och leder 

arbetet vid dessa tillfällen. 

 

Tillhandahåller ekonomisk redovisning av vad holmens kostnader varit under verksamhetsåret. Vid behov 

tar investeringsunderlag. 
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Till sin hjälp har hamnkaptenen en vice hamnkapten som har samma arbetsområde men är inte 

redovisningsansvarig. 

Varvschef  

Varv 
Tillsammans med SBU planera och fördelar torr- och sjösättningsdagar. Lägger ut anmälningslistor för torr-

och sjösättning i samverkan med webbadministratör. 

Fördelar platserna på varvsområdet och märker ut platserna och producerar skiss/ritning över området. 

Bevakar att gräset slås inför torrsättning och bevakar att SBU grusar och sladdar vägarna.  

Utser slamkryparförare och planerar utbildning för dessa. Planerar bemanning för torr- och sjösättning och 

tillser att området är tomt på båtar och städat inför sommaren.  

 

Medlem 
Skickar medlemsinformation om platser, tidpunkter för torr- och sjösättning,  allmänna regler på 

varvsområdet (i samverkan med webbadministratör), samt kravet att ha gällande försäkring.   

 

Torr- och Sjösättning 
Vid torr- och sjösättning planerar och leder arbetet på det sätt som anges i SBU:s säkerhetsföreskrifter. 

Ser till att slamkryparförare och övriga funktionärer finns på plats respektive dag , ser till att varje medlem 

intygar gällande försäkring och ser till att säkerhetsutrustning (vagnen) finns på plats och fungerar.  

 

Allmänt 
Tillser klubbvagnen och dess utrustning. Tillser eI, belysning, vatten och toaletten.  Vid behov kallar till 

arbetsplikt på varvet, vilket med fördel görs i samverkan med hamnens arbetsdagar. 

Vaktchef  

Medlemmar  
Gör underlag till kassören for avisering av missad vakt. Gör underlag till kassören för utbetalning till 

vaktpoolen. 
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Hamn och varv 
Tillser att teckningslistor läggs ut vid års-och höstmöte och via webben (i samverkan med 

webbadministratör).  

Fördelar vaktpassen, tillser att nya medlemmar får vaktpass efter de som utträder. Tillser att vaktpärmen är 

aktuell för både varvet och hamnen. Skapar rutiner för vakternas rapportering. Ser till att det finns 

fungerande ficklampor.  

Organiserar och producera lista över vaktpool.  

Föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten, bevakar att vaktplikten fullgörs, tillser att skyltar 

"Bevakning", "Grannsamverkan" , är hela och syns.  I samverkan med SBU ta fram och informera om 

Varvets allmänna säkerhetsregler. 

Rapporterar incidenter och brott till styrelsen och vid behov anmäla brott och hålla kontakt med 

Närpolisen.  

Holmfogde  
Klubbholmen 
 
Tillse att holmen iordningställs inför sommar- och vinterverksamheten.  Planerar och leder arbetet vid 

städdagar och arbetsdagar.  

Ansvarar för underhåll och förbättringar på byggnader och hamnanläggningar på holmen. 

 

Tillser att erforderlig utrustning och verktyg  finns tillgängligt och att el anläggningen är i ordning och är 

säker och används enligt riktlinjerna. 

 

Ansvarar för att gräset slås/klipps inför Midsommarfesten och Kräftskivan och andra gemensamma fester. 

 

Vara behjälplig för medlemmar vid stugbokning och andra frågor som rör klubbholmen. 

 

Ser till att förbrukningsmaterial som papper, mull, lampor, tvål, mm finns tillgängligt  på Klubbholmen.  

  

Vara TBKs representant för frågor rörande Klubbholmen. Vid möjlighet, träffa och underhålla en bra 

relation med ägaren av Klubbholmen (arrendatorn). 

 

Att redovisa till kansliet för underlag om arbetsplikt 
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Tillhandahålla ekonomisk redovisning av vad holmens kostnader varit under verksamhetsåret. Vid behov ta 

fram investeringsunderlag. 

 

Till sin hjälp har han vice holmfogde som har samma arbetsområde men inte är redovisnings ansvarig. 

Klubbmästare  

Fester  
Klubbmästaren skall planera och leda genomförande av klubbens fester till Midsommar,   

Kräftskiva och övriga samkväm som arrangeras i klubbens regi. 

 

Klubbmästaren har även ansvar för att vid klubbens städdagar i hamn och på klubbholme anordna lättare 

utspisning om det i samråd med Holmfogde eller Hamnkapten är överenskommet att så ska ske. 

 

Till sin hjälp har Klubbmästaren även en festkommitté som han kan använda under de aktiviteter som 

anordnas.  

Festkommittén utses av styrelsen. 

 

Klubbmästaren skall tillhandahålla ekonomisk redovisning vad aktiviteterna har kostat under kalenderåret.  

 


