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Information om förändringar i vakten 2022 
 
Bakgrund 
På uppdrag av årsmötet 2021 har styrelsen utrett ett digitalt system för att teckna vaktpass via 
internet. Förslaget presenterades på årets höstmöte som biföll införande av den digitala lösningen. 
Med anledning av höstens stölder väcktes även frågan på höstmötet om behov av förbättrad 
säkerhet i hamnen.  Ett av förslagen var att utöka och förändra utformningen av vaktperioden. 
Detta dokument behandlar införandet av digitalt vaktteckningssystem och förändringar i 
vaktschema. 
 
Nytt vaktteckningssystem 
Det nya digitala vaktteckningssystemet levereras av Svenska Båtunionen, i samma system som 
sällskapet bland annat administrerar medlemsuppgifter. Alla medlemmar kommer att tilldelas ett 
inloggningskonto. Även BankID kan användas som inloggningsmetod. 
 
Instruktion för hur man bokar pass och länk till Svenska Båtunionens sida återfinns under 
menyvalet ”Boka pass” i menyn på klubbens hemsida. 
 

 
 
Alla som inte har en registrerad epost-adress i klubben uppmanas att anmäla denna till 
medlem@uvb.nu. Detta är ett krav för att bekräftelser på bokade pass ska kunna skickas. 
 
Vad händer nu? 
 
Senast 10 januari Alla medlemmar tilldelas inloggningskonton. 

När kontot är skapat skickas en automatisk epost-meddelande till 
medlemmen som uppmanas att logga på systemet.   
Se instruktion under menyvalet ”Boka pass” på hemsidan. Vid 
problem kontakta medlem@uvb.nu 
 
 

Tisdag 
18 januari 
Kl. 18.30-20.00 

Möte 1 i klubbhuset. – Hjälp att logga in 
Information och hjälp hur man loggar på systemet och 
demonstration hur det går till att boka ett pass.  
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Söndag 
30 januari. 
Kl. 10.00 

 

Vaktschemat 2022 öppnar för bokning. 
Alla medlemmar kan börja att boka vaktpass. 

Söndag  
30 januari 
Kl. 10.00 
 

Möte 2 i klubbhuset. – Hjälp att boka pass 
På mötet erbjuds hjälp att boka pass för de som så önskar. 

17 feb –  
3 mars 

Båtunionen stängs för uppgradering. 
Bokningssystemet är inte tillgängligt under perioden 
 

4 mars - 
 
Söndag 
20 mars 

Vaktschemat 2022 öppnar för bokning igen. 
 
Sista dagen då det är möjligt att teckna pass. Därefter låses 
vaktschemat och enbart vaktchefen kan uppdatera. 
 

21 mars – 3 april Vaktchefen fördelar ut vaktpass till alla med vaktplikt som inte 
tecknat sig för vaktpass. 
 

Måndag 
4 april 

Första ordinarie vaktpass för säsongen startas.  

 
Vid frågor  
1) hur man loggar in, kontakta medlem@uvb.nu  
2) hur man bokar pass, kontakta vaktchef@uvb.nu 
 
Förändringar i vaktperioden 
För att öka säkerheten i hamnen utökas ordinarie vaktperiod att gälla hela perioden april till 
oktober. Under vinterperioden november till mars föreslås införanden av en frivillig vaktperiod. 
 
För att skapa förutsättningar för flera pass per år uppmuntras medlemmar till att teckna frivilliga 
vaktpass. Detta kan t.ex. göras genom att  

- boka båda vaktpassen för samma tillfälle (datum) och ta med sig en frivillig , i klubben 
registrerad familjemedlem, att gå passet med. 

- boka sig för pass vid annat tillfälle 
 
Det ligger särskilt i intresse för de medlemmar som har stöldbegärliga båtar och motorer att 
teckna sig för ett frivilligt pass. 
 
För att öka säkerheten kommer vaktpassen att bemannas oregelbundet, tex kommer inte alla 
dagar att bemannas.  
 
2021-12-20 
/ UVB Styrelsen 
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