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Ansökan om medlemskap i Upplands Väsby Båtsällskap
Undertecknad ansöker härmed om  medlemskap alternativt  familjemedlemskap (bosatt på
samma adress som huvudmedlem) i Upplands Väsby Båtsällskap. Jag har tagit del av Sällskapets
stadgar och ordningsregler som jag till fullo godkänner.
……………………………………………….den …………../…………201……
Namn…………………………………………Personnummer……………………………………..………
Gatuadress…………………………………………………………………………………………….….......
Postnummer………………………………..Postadress…………………………………….………..……
Telefon bostad…………………………..…Telefon arbete……………………………….…………..…..
Mobiltelefon……………………………..….E-post………………………………………….…………..…
Huvudmedlem till familjemedlem (Medlemsnummer/namn)……………………….…………….........

 Min ansökan gäller även ansökan om plats för båt enligt specifikationer sida 2/baksidan av
denna blankett. (Gäller inte för familjemedlem)
OBS Båtens vikt får ej överstiga 10 ton och ej vara bredare än 4 meter. OBS
Upplands Väsby Båtsällskap är en ideell förening, vilket innebär att mycket bygger på allas delaktighet i
arbetet. Gemensamt ska vi förvalta vår hamn och klubbholme. Genom allas arbetsinsatser kan vi hålla nere
de årliga kostnaderna.
Föreningen behöver fler som hjälper till, även vid sidan av traditionell vår- och höststädning. Det kan handla
om rensning av buskage, mindre reparationer på hus och hamnanläggning, t.ex. målning, delta i
planeringsarbete och mycket annat.
Vi har alla olika förmågor. Vad skulle du kunna hjälpa till med i hamnen, på klubbholmen eller i styrelsen?

Jag kan tänka mig att ställa upp i/som
Styrelsearbete
Varvskommitté
Klubbholmsfogde
Varvschef
Hamnkapten
Bitr. hamnkapten
Servicesektion
Jollesektion/seglarskola
Valberedningen
Materialförvaltare inkl. macken
Revisor
Upplands Väsby Båtsällskap
Box 91
194 22 Upplands Väsby
Bankgiro 827 - 9291

Jag har kunskaper om/arbetar med
Data
Information/hemsida
Ekonomi
Snickerier/byggnadsarbete
Målningsarbete
Svetsning, rörarbete
Entreprenörmaskiner
Transporter
Webbansvarig
Annat ange:

Telefon Vakter, klubbhus

www.uvb.nu

590 911 72
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Uppgifter till UVB:s hamnregister
Båttyp:
Segelbåt

Motorbåt





Motorseglare



Hardtop

Styrpulpet





Roddbåt



Annan

…………

Båtens: längd…………….bredd……………….vikt………………….
Båtens fabrikat…………………………modell…………………material………………
Båtens namn……………………………Reg.nummer…………………byggår………….
Sjösättning/torrsättning:
Kran
Gemensam upptagn.
småbåtar



Egen trailer





Tar hem
båten



Sjö-/torrsätter
själv



OBS. Trailerbåt vars vikt inklusive trailer överstiger 4000 kg får ej nyttja rampen. OBS

 Ansökan omfattar sommarplats på land 15 maj-15 sep
Försäkringsbolag…………………………………………………………………………

Jag har läst och förstått gällande stadgar och ordningsregler för UVB

Underskrift
Namnteckning………………………………………………………………..
Målsmans underskrift erfordras om sökanden är under 18 år och ansökan avser båtplats

……………………………………………………….
Målsmans namnteckning
………………………………………………………
Målsmans namn (textad)
Ofullständigt ifylld blankett behandlas EJ.

Ansökan kan lämnas i hamnkontoret, skickas till Sällskapets postbox, se nedan eller
maila scannat exemplar till E-post: ekonomi@uvb.nu
Glöm ej att skriva under ansökan…
Upplands Väsby Båtsällskap
Box 91
194 22 Upplands Väsby
Bankgiro 827 - 9291

Telefon Vakter, klubbhus

www.uvb.nu

590 911 72

