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Rättigheter och skyldigheter för BSS-medlem

Utdrag ur stadgarna som finns tillgängliga på hemsidan www.bravikensss.se

§ 11.  Medlems rättigheter

Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för 
medlemmarna.

Medlem har rätt till fortlöpande information om Sällskapets angelägenheter.

Junior- och seniormedlemmar har rätt att deltaga i Sällskapets idrottsliga verksamhet 
under de former som är vedertagna inom segelsporten och på samma villkor.

Junior- och seniormedlemmar har rätt att, enligt de anvisningar som meddelas av 
styrelsen eller ansvarig sektion, utnyttja Sällskapets anläggningar.

§ 12.  Medlems skyldigheter

Medlem skall följa Sällskapets stadgar som i vederbörlig ordning har fattats inom 
Sällskapet.

Medlem är skyldig hålla Sällskapet underrättat om aktuell postadress, e-postadress och 
telefonnummer.

Medlem har arbetsplikt i den omfattning styrelsen/sektionsstyrelsen beslutar.

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att Sällskapet får behandla personuppgifter i 
syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande 
föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av 
personuppgifter som beslutats av Sällskapet.

Beträffande arbetspliktens omfattning ovan har styrelsen/sektionsstyrelsen beslutat 
följande

• Medlem som själv eller för sitt barn nyttjar sällskapets anläggningar och/eller 
tjänster förväntas vid behov bidra med arbete inom något eller några av områdena 
skötsel, underhåll m.m. gällande byggnader, mark, Lindöbryggan, 
båtuppläggningsplatsen Herstaberg samt jollesegling.

• Det krävs att medlemmen fullgör sin arbetsplikt på Snedskär om man har tilldelats en plats 
där.

• Det förväntas att medlem som tilldelats plats på Snedskär efter några säsonger är 
beredd att under några år delta som funktionär inom Snedskärsstyrelsen eller att på
sektionsstyrelsens uppdrag ta annan särskild ansvarsuppgift.
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Dessutom ser föreningen gärna att medlemmar i styrelse fortlöpande ersätts med nya deltagare, 
som kommer med friska idéer.

§30 Särskilda ordningsregler (Reglementen)

I särskilt Reglemente utfärdas ordningsregler för förvaring av t.ex. jollar, riggdetaljer,
segeldetaljer och annat båttillbehör som förvaras på eller i anslutning till BSS 
anläggningar. Ordningsreglerna beslutas av BSS huvudstyrelse.

På sektionernas respektive sida hittar man regler och information för

Varvsektionen
• Särskilda ordningsregler för Lindöbryggan
• Information om Herstaberg
• Ordningsregler Herstaberg (utgiven av Herstabergs Marina AB)

Snedskärsektionen
• Regler för Snedskär
• Reglemente angående förvaring av båtar
• Förtöjning på Snedskär
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