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Syfte
Syftet med denna beskrivning är att vi ska ha ett väl fungerande varv till nytta för oss medlemmar
både i dag och i framtiden.

Allmänt:
 Överenskommet är att alla varvsmedlemmar har en arbetsplikt och i denna ingår att delta i
en arbetsgrupp. Arbetsgrupperna framgår nedan.
 Varje arbetsgrupp har en person benämnd ”sammankallande” vilket innebär att koordinera
gruppens arbete samt rapportera till varvschef. Samtliga i gruppen har ansvaret att
arbetsuppgifterna utförs.
 Varje arbetsgrupp ska lämna in kostnadsbudget till varvschefen i god tid före årsmötet.
 Varje arbetsgrupp ska redovisa att alla gruppmedlemmar deltagit i gruppens arbete. Om en
medlem inte deltagit kommer denne att faktureras för utebliven arbetsplikt.
 Vid större insatser inom arbetsgruppens ansvarsområde eller till exempel större
investeringar, söker man lämpligen hjälp via varvschefen, som då gör en begäran om hjälp.

Bygg och Mark:
Ansvarig för byggfrågor
Arbetsuppgift:
 Skall utföra underhåll och reparationer på byggnader.
 Ansvarig för markarbeten.
 Planering av byggnadstekniska arbeten
Sammankallande: Kjell-Åke Åström
Övriga ansvariga: Micke Rydberg, Anders Grandin, Stefan Hedin

Dieseltank:
Ansvariga för dieseltank, pump och dieselavläsning
Arbetsuppgift:
 Skall se till att dieseltanken dras ut på våren och tas in i garaget på hösten.
 Skall utföra underhåll och reparationer vid behov.
 Avläsa räkneverk och tankningspärmen.
 Ordna faktureringsunderlag till kassören.
 Avläsa tanknivå vår och höst samt under säsong för att upptäcka eventuellt svinn,
uppgifterna skall bokföras och lämnas till kassören vid säsongens slut.
 Uppföljning av diesellagret
 Beställning av diesel
Sammankallande: Ulf Björck.
Övriga ansvariga: Håkan Östberg, Mårten Behm
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El:
Ansvarig för elinstallationer
Arbetsuppgift:
 Skall utföra underhåll och reparationer på elinstallationer.
 Ansvarig för elen på varvet.
Sammankallande: Lars Iwefors
Övriga ansvariga: Tomas Olsson, Hans Engström

Farled och Dyk:
Ansvarig för uppmärkning och rensning av farleder
Arbetsuppgift:
 Skall utföra underhåll och reparationer på prickar.
 Ansvarig för utsättning och upptag av prickar.
 Ansvarig för Enslinjer
 Rensning av farleder och bortforsling av ”dykare”.
 Projekt i vattnet. Tex Muddring.
Sammankallande: Åke Medén
Övriga ansvariga: Joe Andersson, Lennart Tollgren, Frida Medén, Lars Formgren

Följebåtar:
Ansvariga för följebåtar och motorer samt tillbehör till dessa.
Arbetsuppgift:
 Ansvarar för att båtar sjösätts och upptas, vår och höst.
 Utföra underhåll och reparationer vid behov, vinterkonservera motorer och vårrusta
båtarna, under håll av båttrailer.
Arbetet samordnas med jollesektionen samt flytbryggsgruppen.
Sammankallande: Fredrik Röstberg
Övriga ansvariga: Staffan Nyström, Thomas Ahlström, Patrik Persson
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Bryggor och bojar:
Ansvariga för flytbryggor och tillbehör.
Arbetsuppgift:
 Svarar för att bryggor med tillbehör hålls i gott skick.
 Fördelning av båtar vid bryggorna.
 Bojar skall sättas i på våren och tas upp på hösten.
 Kontrollera linor till bojar, och vid behov byta dessa.
 Demontera och montera första bryggsektionen vår och höst, fälla upp och ner landgångar.
 Se till att vattenslangar hängs ut och plockas in.
 Samordna med vattengruppen och el gruppen att vatten och el kopplas i och ur.
 Se till att det finns reservbojar, samt tillbehör till dessa i traktorgaraget, för byte under
säsongen.
 Vara behjälplig med bojbyte under säsong, om det finns folk tillgängliga, och vid tillfälle
som passar. I annat fall får den som disponerar platsen själv byta.
Sammankallande: Hamnfogde, Erik Solberg
Övriga ansvariga: Kjell Häggkvist, Urban Häggkvist, Yngve Carlsson, Mårten Andersson,
Anita Pahlin, Kristina Wenzel, Kent Nordberg, Peter Holmsten, Peter Forsström, Mats
Nyström, Oskar Persson, Leif Perzon

Jollebryggan:
Ansvariga för jollegruppens flytbryggor och tillbehör.
Arbetsuppgift:
 Skall se till att bryggor kommer i vattnet på våren och tas upp på hösten.
 Skall utföra underhåll och reparationer vid behov.
 Tidpunkter samordnas med jollesektionen.
Sammankallande: Olof Kappinen
Övriga ansvariga: Lars Melander, Peter Westerlund, Jari Suonvieri, Daniel Lemon

Klubbstugan:
Ansvarig för skötsel av klubbstugan.
Arbetsuppgift:
 Ansvara för städning. Göra lista på vad som ska städas.
 Renoveringsbehov i stugan.
 Inköp av förbrukningsmateriel.
Sammankallande: Birgitta Åström
Övriga ansvariga: Birgitta Dahlén, Birgitta Hedin,
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L-bommar:
Ansvariga för L- bommar och tillbehör för följebåtar.
Arbetsuppgift:
 Skall se till att y-bommar med tillbehör sätts i vattnet på våren och tas upp på hösten.
 Skall utföra underhåll och reparationer vid behov.
 Tidpunkter samordnas med jollesektionen.
Sammankallande: Erik Fromell,
Övriga ansvariga: Bo Grelsson.

Master och mastskjul:
Ansvarig för gemensam utrustning för master.
Arbetsuppgift:
 Skall utföra underhåll och reparationer i maskskjul. Lyftanordningar.
 Underhåll på utrustning för masthantering på land, bockar och vagnar.
 Ansvarig för Mastplacering i skjul.
 Underhåll av skjulet
Sammankallande: Stefan Norberg
Övriga ansvariga: Sture Westberg, Mats Bergström, Ralf Bergman

Mastkran & Strömbildare:
Ansvarig för strömbildare, mastkranstelfer och högtryckstvätt.
Arbetsuppgift:
 Skall se till att strömbildaren sätts i vattnet och provkörs på hösten, plockas upp på våren
och förvaras i traversskjulet.
 Mastkranstelfer sätts upp på våren och tas ner för förvaring i traversskjulet på hösten.
 Kontroll av säkerhetsutrustning
Sammankallande: Ulf Edström
Övriga ansvariga: Elon Elvinsson,
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Mek. och Travers:
Ansvarig för mekanisk utrustning på varvet. Speciellt Traversen.
Arbetsuppgift:
 Skall utföra underhåll och reparationer vid behov på traversen.
 Ombesörja besiktning av travers.
Sammankallande: Lars Wallgren
Övriga ansvariga: Larry Filin, Lars Göran Berglund

Miljö:
Ansvarig för miljöfrågor på varvet.
Arbetsuppgift:
 Kontakter mot myndigheter.
 Toatömningsstation
 Toatömning (Reko).
 Miljödokument
Sammankallande: Leif Söderqvist
Övriga ansvariga: Pontus Jämthag, Paul Hägglund

Traktor:
Ansvarig för varvets traktor
Arbetsuppgift:
 Skall utföra underhåll och reparationer vid behov på traktorn.
Sammankallande: Anders Svalberg
Övriga ansvariga: Magnus Borgström

VVS:
Ansvarig för VVS på varvet.
Arbetsuppgift:
 Koppla på vattnet på våren samt koppla ur på hösten.
 Skall utföra underhåll och reparationer vid behov.
Sammankallande: Roger Persson
Övriga ansvariga: Curt Bäck
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Varvsfogde:
Ansvarig för hantering av hyresgäster
Arbetsuppgift:
 Placera hyresgäster på land.
 Faktureringsunderlag på hyresgäster till kassör
 Fördela hyresgäster i sjösättningsgruppen
 Nyckelansvarig för klubbens nyckelhantering
Sammankallande: Conny Ström
Övriga ansvariga: Maria Persson

Sjösättning:
Ansvarig för sjösättning och upptagning av hyresgästers båtar.
Arbetsuppgift:
 Sjösättning/upptagning av hyresgästers båtar
 Traktorkörning till/från landplats.
 Tillse att lyftanordningar är godkända.
Sammankallande: Varvsfogde (Conny Ström)
Övriga ansvariga: Milan Kolar, Per-Inge Södergren, Christer Johansson, Rolf Hådén

Yttre miljö:
Ansvarig för att varvets yttre miljö sköts om på varvet.
Arbetsuppgift:
 Röjning av sly på området med röjsågar och motorsågar.
 Jämna ut gräsytor. Så gräs.
 Fylla ut potthål på grusade ytor. Jämna ut körvägar
 Målning av yttre utrustning. Stålkonstruktioner som Grind, Travers, Mastkran
 Kapa ner träd.
 Köra avfall till återvinning.
 Städa stränder runt området.
 Sätta upp skyltar.
 Elda upp ris, grot
Sammankallande: Carsten Lyth
Övriga ansvariga: Göran Sahlin, Lars Tornberg, Hans Östbom, Henrik Borgström, Johan
Arborelius, Rolf Karlsson, Per-Ola Lindberg
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Traktorskjul:
Ansvarig för att hålla ordning i traktorskjul.
Arbetsuppgift:
 Städa i traktorskjul.
 Se till att röjsågar, gräsklippare, tryckluftpump i ordningställda.
 Allmän ordning kring aktuellt område.
 Bensin och olja till maskiner.
 Underhåll av skjulet
Sammankallande: Per Anders Silén
Övriga ansvariga: Joakim Molin

Jolle- och Traversskjul:
Ansvarig för att hålla ordning i traversskjul mm.
Arbetsuppgift:
 Städa i traversskjul och jolleskjul.
 Se till att Högtryckstvätt fungerar. Högtryckstvätten ställs ut i traversskjulet på våren och
tas in i uppvärmt utrymme i klubbstugan på hösten.
 Sköta om Bensinskjul till följebåtar.
 Allmän ordning kring aktuellt område.
 Hantering av fågelproblem.
 Underhåll av skjulet.
Sammankallande: Peter Nilsson
Övriga ansvariga: Kjell Sandersjöö, Gunnar Vesterlund
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