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AVGIFTER ENLIGT ÅRSMÖTESBESLUT 2022-03-28 

 
1 AVGIFTER 

 
Båtplatskö, årsavgift        250:- 
Inträdesavgift för ny medlem 6000:- 
 
Hedersmedlemmar; avgiftsbefriade       0:- 
Medlemsavgift för aktiva – med båt   500:- 
Medlemsavgift för passiva – utan båt   300:- 
  
Båtplatsavgift inkl. boj och en bojsten med kätting/lina Lännersta    Kilsviken 

• båtbredd tom 2,0 m    800:-   600:- 

• båtbredd över 2,0 m tom 2,5 m    950:-   750:- 

• båtbredd över 2,5 m tom 3,0 m  1100:-   900:- 

• båtbredd över 3,0 m tom 3,5 m  1500:-            1300:- 
 

Uppläggningsplats för båt/täckning max 25 m2    900:- 
Uppläggningsplats för båt/täckning max 40 m2 1200:- 
 
Avgift för medlem som ej deltar i obligatorisk arbetsdag   500:- 
Avgift för medlem som ej hjälper till med att flytta sin båtvagn   500:- 
Avgift för obligatorisk arbetsdag resp. flytt av båtvagn vid upprepad frånvaro 1000:-  
 
Extra bojsten per styck   500:- 
 
Ramp och mastkran i samband med årlig sjö- och torrsättning       0:- 
Rampavgift för hel säsong 1000:- 
P-plats för båtvagn under sommaren   800:- 
 
Traktoravgift (körd av utsedd förare), per gång   300:- 
 
Klubbvimpel   200:- 
Nyckeldeposition   500:- 

 
 
2 STORLEKSBEGRÄNSNINGAR     Lännersta     Kilsviken 

 

• max båtbredd   3,5 m      3,5 m 

• max båtlängd 12,0 m    10,0 m 

• max båtvikt   5,0 ton       3,5 ton 
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3 AVVIKELSER FRÅN AVGIFTS-OCH BÅTMÅTTSREGLER ENLIGT PUNKTERNA 1 - 2  

Respektive hamnkapten har befogenhet att reducera kostnad i det fall en båtplats har begränsat 
djup eller annan olägenhet. Vidare kan hamnkaptenen, i speciella fall (t.ex. för katamaran), 
göra avsteg från angivna båt- och ytmått. Inga avsteg får göras beträffande rampens belastning. 
 

4 VINTERLIGGARE I VATTNET 
Om någon vill ha sin båt i vattnet under vintern skall överenskommelse med hamnkaptenen träffas i 
förväg. 
 

5 FÖRSÄKRINGAR 
Var och en som har en båt inom hamnområdet - vinter resp. sommar - skall ha den fullförsäkrad. 
Uppgift om försäkringsnummer mm ska registreras av respektive medlem i BAS-registret. Kopia av 
gällande försäkringsbrev skall på anmodan visas upp för respektive hamnkapten. Ordföranden är 
kontaktperson mot Svenska Sjö. 

 
6 HAMNINSTRUKTION 

Läs noga den hamninstruktion som finns på www.kibk.org samt på anslagstavla i respektive hamn. 
Här framgår tider för sjösättning och torrsättning, regler för förtöjningar, fendertar, nycklar, etcetera. 

 
7 INBETALNING 

Klubben skickar faktura till berörda medlemmar för alla avgifter. Inbetalningen skall göras på 
klubbens bankgiro 5858-0648 med OCR-numret som referens på fakturan. Påminnelseavgiften för 
icke betald avgift på förfallodagen är 250 kronor. 

 
8 ADRESS 

Adress: Kilsvikens Båtklubb, Djurgårdsvägen 12, 132 46 Saltsjö-Boo  
E-postadress: info@kibk.org 

 
9 HEMSIDA 

Klubbens hemsida hittar du på www.kibk.org  
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