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AVSIKTEN OCH ANVÄNDNINGEN AV DENNA HANDBOK 
 

Denna handbok innehåller information och uppgifter om Finlands Motorbåtsklubb (FMK) i vilken 
också du är medlem. Via handboken får du en uppfattning om verksamheten inom FMK och hur 
du själv bäst kan bedriva båtliv och verka inom FMK till glädje för dig själv och för andra. 
 
Som ny medlem är det speciellt nyttigt att bekanta sig med denna handbok och på så sätt bli 
bekant med FMK och dess verksamhet.  
 
 
i Helsingfors den 23.2.2018 
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VAD ÄR FINLANDS MOTORBÅTSKLUBB    

 

Ärorika traditioner 
 

Suomen Moottoriveneklubi ry - Finlands Motorbåtsklubb r.f. grundades år 1930 “för att förena 
alla motorbåtsmän under samma vimpel”. Vår klubb har en värdefull historia och dess 
verksamhet har under årens lopp utformats alltefter tidens behov. 
 
FK är en registrerad förening, vars uppgift enligt stadgarna är att upprätthålla och utveckla ett 
båtliv som beaktar naturen och miljön, ett gott sjömanskap och goda insikter i navigation, samt 
befrämja och bevaka sina medlemmars intresse i frågor som berör båtlivet. Fastän FMK 
ursprungligen grundades för att bevaka motorbåtsintressen är idag ca en tredjedel av klubbens 
alla båtar segelbåtar, så FMK är en gemensam båt förening för såväl motorbåtsfarare som 
seglare. 
 
FMK hör till det registrerade förbundet Segling och Båtsport i Finland r.f. och via detta 
centralförbund hör FMK också till Finlands Idrott r.f. 

 
Medlemskap 
 

Klubbens styrelse godkänner som medlem en person som skriftligen föreslås av två 
klubbmedlemmar. Ifall den ansökande saknar rekommendation kan hon eller han presentera sig 
för styrelsen. 
 
Klubbens medlemmar är antingen årsmedlemmar, juniormedlemmar, hedersmedlemmar, 
ständiga medlemmar eller familjemedlemmar. Till juniormedlem kan efter ansökan antas person 
som under det år han eller hon antas är högst 18 år gammal. Klubbens styrelse kan efter ansökan 
utan inskrivningsavgift till familjemedlem anta person som bor i samma hushåll som en egentlig 
medlem i klubben. 
 
Person som på ett förtjänstfullt satt verkat för båtsporten och klubben kan på förslag av styrelsen 
av klubbmötet kallas till hedersmedlem. 
 
Person som oavbrutet erlagt medlemsavgift i 25 år kan bli ständig medlem. Ständigt medlemskap 
är dock inte möjligt för dem som anslutit efter det att klubbens stadgar registrerats 21.11.1996. 
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HUR FMK FUNGERAR 

 

Styrelsen 
 

FMK kontrolleras av sina medlemmar. För den praktiska verksamheten ansvarar styrelsen, vars 
ordförande är den årligen valda kommodoren. Till styrelsen hör förutom kommodoren två 
vicekommodorer, vilka väljs för två år åt gången samt sex styrelseledamöter vilka väljs för en 
treårs period. Dessutom deltar klubbsekreteraren och skattmästaren i styrelsens möten. 
 
Kommodoren, den ena vicekommodoren och två styrelseledamöter väljs årligen på klubbens 
höstmöte. 
 
Klubbens mångsidiga verksamhet förutsätter flera nämnder och sektioner, I vilka den frivilliga 
insatsen är av största betydelse för skötseln av klubbens funktioner. 
 

Nämnderna 
 

För skötseln av hemmahamnarna svarar Smedjevikens och Norra hamnens hamnnämnder.  
 
Skötseln av och reparationer i uthamnarna hör till nämnden för uthamnarna. Utbildnings- och 
programnämnden ansvarar för planeringen och genomförandet av klubbens programutbud. 
 
Årsboken sammanställs av årsboksnämnden och märkesnämnden besluter om utdelningen av 
förtjänsttecken, intressemärken och övriga märken. 

 
Sektionerna 
 

Vissa av klubbens specialfunktioner har anförtrotts olika sektioner, vilka är segelbåtssektionen 
som ansvarar för seglingsverksamheten, utbildnings- och programnämden som ansvarar för 
juniorverksamheten och damsektionen som bl.a. stöder rekreationsverksamheten. 
 
Ifall du är intresserad av verksamheten i någon sektion, tag kontakt med sektionens ordförande 
eller med klubbens kansli. 

 

Besiktningsverksamheten 
 

Till besiktningskommittén hör närmare trettio utbildade besiktningsmän, vilka sköter om 
besiktningen av klubbmedlemmarnas båtar som en kostnadsfri medlemsservice. 
 

Funktionärerna 
 

För att sköta de löpande ärendena har FMK avlönat en klubbsekreterare som också fungerar som 
styrelsens sekreterare. Dessutom har klubben utsett en permanent skattmästare till vars 
uppgifter hör de löpande kassaärendena samt uppgörande av budget och bokslut. Skattmästaren 
erhåller ett fastställt arvode. 
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Kansliet 
 

Adress: Sjöalleen 1 a, 00200 Helsingfors 
 
Telefon: 050 309 0765 (mån kl. 15–18, ti, ons. och tors. kl. 10–13) 
 
E-post: toimisto@smkfmk.fi 
 
http://www.smkfmk.fi 
 
Bank-konto: Fi37 5541 2820 0286 38 
 
Kansliet i klubbhuset är öppet måndag kl. 15–18 och tisdag-torsdag kl. 10-13. 
  

 
 
Ekonomin 
 

FMK:s ekonomi grundar sig på den årligen uppgjorda budgeten, som godkänns på höstmötet. 
 
FMK:s huvudsakliga utgifter är båtplats- och vinterförvaringsavgifterna till Helsingfors stad, samt 
underhålls- och investeringsutgifterna för hemmahamnarna och de av klubben ägda klubbhusen 
och uthamnarna. 
 
Inkomsterna består främst av de årliga medlems-, båtplats- och vinterförvaringsavgifterna samt 
den inskrivningsavgift som nya medlemmar erlägger. Alla regelbundna avgifter som uppbärs av 
medlemmar godkänns på höstmötet. 
 
 

Medlemscirkulären och Internet 
 

Viktig information om FMK:s verksamhet får du via det medlemscirkulär (FMK info) som postas 
till alla egentliga medlemmar. FMK info utkommer ca fyra gånger per år. 
 
På klubbens internet sidor, www.smkfmk.fi, presenteras FMK:s tjänster, hamnar och 
kontaktuppgifter. 
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Hur du får information om olika ärenden och hur du kan påverka saker 
 

Bäst får du information om olika ärenden genom att vända dig direkt till en medlem i 

respektive nämnd eller till en funktionär. Ifall du vill göra ett förslag eller ge respons för 

något ärende, kan du göra det direkt till respektive nämnd, till en styrelsemedlem eller till 

klubbens kansli. Kontaktuppgifterna finns i årsboken och på klubbens internet-sidor. 

FMK:s verksamhet grundar sig på medlemmamas frivilliga insatser och samarbete, så det är 

inte skäligt eller hövligt att förvänta sig personlig service, trots att en naturlig hjälpsamhet 

hör till alla klubbmedlemmars principer. FMK är en sammanslutning av medlemmar, inte ett 

bolag som säljer tjänster. 
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HEMMAHAMNARNA OCH BÅTPLATSERNA 

 

FMK har två hemmahamnar: Smedjeviken på Drumsö och Norra hamnen I Kronohagen. 
Hamnområdena och brygg platserna arrenderas av staden och bryggorna med förtöjnings-
anordningar underhålls av staden. För bryggplatserna och hamnområdena erläggs en årlig hyra 
till staden, som klubben inkasserar av medlemmarna och förmedlar till idrottsverket. 
 

Smedjeviken 
 

I Smedjeviken finns 7 bryggor med ca 190 båtplatser. Klubbhuset finns i hörnet av Sjöallén och 
Smedjeviksvägen.  
 
I klubbhuset finns ett mötes-rum, kök, ett loft med sittgrupp, dusch, wc och ett arbetsrum som 
står till medlemmarnas förfogande. I klubbhuset finns förvaringsskrubbar som hyrs ut till 
klubbmedlemmarna för ett år åt gången. 
 
I klubbhusets tambur och på ytterväggen finns anslagstavlor, på vilka det ofta finns aktuella 
viktiga meddelanden. 
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Bryggorna i Smedjeviken 
 
Bryggorna: A, B, C, D, E, F, AM (vågbrytaren) 
1 klubbhuset 
2 avfallsstation 
3 lager för problemavfall bl.a. ren använd olja, olje/vatten emulsioner, fast färgavfall, 
använda akkumulatorer och glykol 
4 ställningar för master, töming av kem. wc. 
 
Område som skall bevakas i grått 
— låsta portar 
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Norra hamnen 
 

 

I Norra hamnen finns tre bryggor med ca 140 båtplatser. Adressen för klubbhuset i Norra hamnen 
är Norra kajen 21, 00170 Helsingfors.  

 

I klubbhuset finns ett mötesrum, ett litet kök, umgängesutrymme, dusch, WC, ett arbetsrum och 
förvaringsskrubbar som kan hyras. Anslagstavlan finns ute bredvid ingången till klubbhuset. 

Bryggorna vid Norra hamnen 
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Användningen av klubbhusen 
 

Klubbhusen är främst avsedda för möten och andra gemensamma tillställningar. Ifall du själv har 
kallat till ett möte, meddela kansliet eller intendenten för att undvika kollision med andra möten. 
 
Låt oss hålla våra gemensamma utrymmen snygga och trivsamma. Rökning i klubbhusen är 
förbjudet. 
 

Nyckeln 
 

Då en medlem ansluter sig till klubben får han en nyckel som passar till såväl Smedjevikens som 
Norra hamnens hamnområde, till klubbhusen och till arbetsrummen. Dessutom passar nyckeln 
till stugorna i uthamnarna och till båtarna där samt till elskåpen och vattenposterna i  hemma-
hamnarna. 
 
För klubbnyckeln erläggs pant, som returneras då nyckeln återlämnas t.ex. då klubbmedlemmen 
lämnar klubben. Nyckeln är personlig och får inte överlämnas till utomstående personer. 
Nyckeln returneras till klubbsekreteraren då medlemskapet upphör. 
 
Till Nätholmens vinterförvaringsområde finns en skild nyckel som mot pant erhålls från kansliet 
eller av Nätholmens slipmästare.  
 
Bryggornas portar hålls alltid låsta och endast klubbmedlemmarna har nyckel till dem. Kom alltid 
ihåg att stänga porten, också vid korta besök. Den som hoppar över staketet är aldrig ute i rätta 
ärenden, så be att någon öppnar porten åt dig ifall du glömt nyckeln hemma. 
 

Båtplatserna och ansökningsförfarandet 
 

Båtplatserna ansöks årligen på vårvintern genom klubbens nätsidor www. smskfmk.fi – en 
blankett finns till förfogande vid nätsidorna.  
 
För att du skall få en båtplats bör du ha skött dina medlemsåligganden: du har till exempel skött 
din bevakningsskyldighet och besiktigat din båt. Båtplatsen är personlig och får inte överlåtas till 
någon annan. 
 
Då båtplatserna fördelas har de förtur som innehaft båtplats i våra hamnar föregående säsong 
och skött sina betalnings-, bevaknings- och besiktningsskyldigheter sakligt. 
 

Båtplatsernas storlek varierar och förtur till båtplats innebär rätten till högst en lika stor båtplats 
som föregående år, men inte nödvändigtvis samma plats som föregående är. Klubben kan på 
våren vara tvungen att omfördela båtplatserna. 
 
If all du är tvungen att tillfälligt förtöja din båt på någon annan plats än din egen, kom på förhand 
överens om detta med hamnkaptenen. Klubbmedlem som inte innehar båtplats kan avgiftsfritt 
tillfälligt använda en båtplats i högst tre dygn per säsong. För överskjutande tid debiteras en 
fastställd avgift. 
 
Ifall din båtplats under semestern eller av annan orsak för en längre tid är ledig, meddela 
hamnkaptenen så din plats tillfälligt kan disponeras av någon annan. 
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Gästbåtar 
 

Båtplatserna är avsedda för båtar antecknade i FMK:s båtregister och klubben har inte några 
egentliga platser för gäster. Med tillstånd av hamnkaptenen kan en ledig båtplats tillfälligt också 
ges åt en gästande båt. Samtidigt måste man dock komma överens om tillträdet till hamnen 
(låsta portar). 
 
Om överlåtelse av en tillfällig båtplats gör hamnkaptenen en anteckning i vaktboken och båtens 
befälhavare antecknar sitt namn i den. En gästande båt debiteras enligt, vid respektive tidpunkt i 
ikraftvarande fastställd avgift. 
 

Förtöjning av båtar 
 

Det lönar sig alltid att förtöja båten omsorgsfullt. Detta är speciellt viktigt i Norra hamnen, där 
vågor och förbipasserande båtar lätt sätter båtarna i hamnen i rörelse. En ordentlig förtöjning 
innebär att förtöjningslinorna är tillräckligt starka ¡ förhållande till båtens storlek och i vikt. För 
att spara på både båtar, förtöjningslinor och hamnanläggningar skall alla förtöjningslinor vara 
försedda med fjädringsanordning. För att båten skall hållas på plats då det blåser eller då 
vattennivån förändras skall akterförtöjningen dras i kors. I varje båt skall det finnas nedfällda 
minst fyra fendrar som uppfyller besiktningskraven. 
 
FMK ansvarar inte för de båtar som finns vid bryggorna eller för deras utrustning. Det lönar sig 
att se efter båten så ofta som möjligt och justera förtöjningen efter vattenståndet, samt att 
tömma en öppen eller läckande båt. 
 
Ifall båten på grund av undermålig förtöjning utgör en fara för andra har hamnkaptenen eller 
medlem i hamnnämnden rätt att på båtägarens bekostnad korrigera bristen. 
 
Det är hänsynsfullt och helt enligt klubbandan att meddela båtägaren om du märker att det finns 
risk för att båten skall skadas eller att den utgör en fara för andra. Båtägarnas namn och 
telefonnummer finns i klubbhusens vaktrum. 
 

Användning av vatten på bryggorna 
 

Det finns vattenposter på bryggorna. Vatten kan också användas för att tvätta båten, men onödigt 

slöseri borde i alla fall undvikas. Meddela hamnkaptenen eller hamnnämndens ordförande om 

läckage i vattenledningen om du stöter på sådana. 

Användning av el på bryggorna 

På bryggorna finns låsta eluttag vilka avgiftsfritt får användas. El får användas endast tillfälligt för 
till exempel elverktyg, dammsugare eller laddning av batterierna: I inget fall för uppvärmning av 
båten. Elnätet på bryggorna är inte dimensionerat för stora belastningar, så som värme-element 
eller svetsaggregat. Samla genast ihop din elledning då du inte mera behöver den eftersom också 
grannen kan behöva el. Håll inte uttaget reserverat ¡ onödan. OBS! Hemhamnarna kan även vara 
utrustade med el-uttag som kan hyras emot ersättning för mer kontinuerlig användning. Dessa 
uttag är markerade och båten bör också markerad med markering för kontinuerlig el-användning. 
Tala med hamnkaptenen om dina behov för el-använding aviker från ovan. 
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Båtarnas avfallshantering 
 

Det är naturligtvis självklart att det inte är tillåtet att förvara föremål på bryggorna och jollarna 
skall förvaras på för dem avsedda platser. Varje båtägare förstår säkert att man inte kan tömma 
båtens wc i hamnbassängen eller använda den utan septiktank i hamnen. 
 
I vardera hamnen finns möjlighet att tömma båtens septi-tank. I Smedjeviken finns septitömning 
vid Sindbads hamn. Hushållsavfallet placeras i därför avsedda uppsamlingskärl. Raketer och 
handbloss som blivit överåriga kan föras till exempel till en båt-tillbehörsaffär som tar emot dem 
då du köper nya. 
  
I hamnarna finns speciella kärl för spillolja. Batterier och annat problemavfall får inte lämnas på 
hamnområdet, utan var och en är skyldig att själv föra sitt problemavfall till närmaste 
uppsamlingsplats som finns angiven på hamnarnas anslagstavlor. Oftast är det minst besvär att 
komma överens med försäljaren av ett nytt batteri att han tar hand om det gamla men använda 
batterin kan även lämnas i Smedjevikens lager för problemavfall. 

 
Säkerheten vid hamnområdena  

Bryggorna, klubbhusen och vinterförvarings områden är slutna områden till vilka endast 
klubbmedlemmarna och deras gäster har tillträde. Person som befinner sig på hamnområdet skall 
vid behov styrka sin identitet för hamnkaptenen, styrelsemedlem, medlem i hamn nämnden, 
klubbens sekreterare eller vakten.  

Varje klubbmedlem är skyldig att se till att obehöriga, utomstående personer inte kommer in på 
klubbens område, och ifall sådana påträffas, utreda deras ärende och vid behov uppmana sådan 
person att sakligt avlägsna sig från området.  

Ifall klubbmedlem är tvungen att i försäljnings-, service- eller andra ärenden föra utomstående 
personer till sin båt och inte själv kan övervaka att dessa avlägsnar sig från området, bör han 
komma överens med hamnkaptenen eller slipmästaren om hur saken skall skötas.  
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VINTERFÖRVARING 

 

FMK har två vinterförvaringsområden, Smedjeviken och Nätholmen. Nätholmen är ett 
gemensamt vinterförvaringsområde i Sörnäs för Helsingfors Motorbåtsklubb,  Helsingin 
Meriveneilijät och FMK. Vinterförvaringsplats reserveras på våren med samma blankett som 
båtplatsen. Förutom vinterförvaringsavgiften debiteras också en avgift för lyftkranen/traktorn. 
 
Slipmästaren gör årligen upp en plan för båtarnas placering. Tag i god tid kontakt med klubbens 
kansli eller med slipmästaren ifall du inte deltar i den gemensamma upptagningen eller har andra 
specialönskemål. 
 

Smedjeviken 
 

Slipmaterielet i Smedjeviken förvaras sommartid uppstaplat i ändan på vinterförvaringsområdet. 
Bunta ihop slipmateriel ordentligt och sätt ut ditt namn tydligt, så att du hittar materielen på 
hösten. Båt bockarna skall vara så konstruerade att de kan fällas ihop för att spara utrymme. 
Slipmaterielet breds ut på hösten och samlas ihop på våren med talko, om vilka meddelas på 
anslagstavlan. Om din båt övervintrar i Smedjeviken är du skyldig att delta i vardera talkot. 
 
På vinterförvaringsområdena är det tillåtet att förvara båtar mellan 15.9 — 10.6. Sommartid är 
det förbjudet att förvara båta på området. Mindre reparationer kan dock utföras på sommartid 
men de får vara i högst tre dagar. För överskjutande tid debiterar staden fastställd avgift. För 
mera omfattande service- och reparationsarbeten måste respektive klubbs tillstånd erhållas på 
förhand. 
 
Under sommartid kan vinterförvaringsområdet användas som parkeringsplats. 
 

Nätholmen 
 

Endast ovannämnda klubbars medlemmar och deras följeslagare har rätt att vistas på 
vinterförvaringsområdet. Det är tillåtet att vistas på området dagligen mellan 7.00 — 22.00. 0m 
du önskar vistas på området andra tider skall du komma överens om detta med slipmästaren. 
  
Det är förbjudet att värma upp båten med andra apparater än de som är fast monterade I dem 
och som är avsedda för båt bruk. Koppla ur alla elanslutningar då du lämnar området. 
  
Slipmaterielet kan förvaras på området. Förse materielet med ditt eller båtens namn.  
 
För problemavfall finns en uppsamlingsplats invid staketet mot hamnverkets bil fält. 
 
Iakttag snygghet på området och städa upp efter dig före sjösättningen. Slipmästaren kan vägra 
att sjösätta din båt ifall området är osnyggt. Det är förbjudet att förvara utrustning I klubbens 
utrymmen utan slipmästarens tillstånd. 
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Upptagning och sjösättning 

 

Smedjeviken 
 

Om gemensam upptagning och sjösättning meddelas i medlemscirkuläret och på anslagstavlan, 
där också lyft ordningen publiceras. 
 
Upptagningen och sjösättningen sker på båtägarens försorg och ansvar. Båtägaren skall vara på 
plats för att sköta om upptagningen eller sjösättningen och vid behov också hjälpa andra. Se till 
att du har tillräckligt med medhjälpare med dig. 
 
Märk i samband med vår rustningen på våren båt bocken på ett tydligt sätt med ditt namn, och 
märk också ut förändan och kölens plats. Det lönar sig också att på båten märka ut platsen där 
lyftstropparna tryggt kan placeras. Se till att båt bocken på hösten är helt monterad och färdig att 
ta emot båten. 
 
Reservera två 10 - 14 mm tjocka, cirka 6 - 8 m långa rep som fästs i fören och aktern av båten. 
Med hjälp av dessa rep styrs din båt då den hänger i lyftkranen. 
 
I Smedjeviken finns skilda mastställningar, vilka fritt kan disponeras av dem som förvarar sin båt 
där. Masten kan inte förvaras på däcket och båten inte lyftas om den skjuter över båten mera än 
en meter i fören eller aktern. 
 
Jollarna förvaras vintertid under båten och på sommaren på en plats som anvisas av 
slipmästaren. Om jollen förvaras på annan plats debiteras skild avgift. Om du har en stege, lås 
fast den i båt bocken, det gör det svårare för en icke önskvärd person att ta sig in i båten. 
 

Nätholmen 
 

Upptagningen och sjösättningen sker med traktor och trailer under flera dagar. Upptagnings- och 
sjösättningsdagarna finns på anslagstavlorna i hamnarna och på vinter-förvaringsområdena. Om 
upptagningen och sjösättningen kommer du överens med slipmästaren. 
 
 

Ansvarsfrågor 
 

Upptagningen och sjösättningen sker på båtägarens ansvar och eventuella skador ersätts i första 
hand ur båtens skadeförsäkring. FMK ansvarar inte för skador som uppstår på båten eller masten 
på vinterförvaringsområdet eller i samband med upptagningen eller sjösättningen. 
 
Klubbmedlemmens båt måste vara försäkrad. 
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BRANDSÄKERHET 

 

Brandsäkerheten måste i samband med båtlivet speciellt betonas. I klubbhusens 
förvaringsskrubbar får inte förvaras brännbara vätskor, gasflaskor eller andra brandfarliga 
föremål och inte heller batterier.  
 
Då man arbetar på vinterförvaringsområdena bör man med tanke på brandsäkerheten iaktta 
speciell försiktighet. Uppgörande av öppen eld är förbjudet och vid upp bevarandet och 
behandling av brännbara ämnen bör man vara extra omsorgsfull. Håll brandsläckaren tillgänglig 
då du iståndsätter båten. Förstör självantändliga ämnen, sprayburkar, trassel mm. genast efter 
användningen. 
 
Svetsningsarbeten får utfärdas på vinterförvaringsområdena endast med tillstånd av 
slipmästaren. Den som anhåller om tillstånd är skyldig att skaffa tillräckligt med 
släckningsutrustning och ordna med brandvakt. 
 
Också vid användningen av el skall speciell försiktighet iakttas, och det är förbjudet att använda 
värme-element eller andra apparater som förbrukar stora mängder el utan att på förhand 
komma överens om saken med slipmästaren. För att få tillstånd krävs att elförbrukningen kan 
mätas. 
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BEVAKNING 

 

Den bevakning som utförs av medlemmarna har visat sig vara mycket behövlig. Alla som har 
båtplats I klubbens hamnar är skyldiga att sköta en vakt tur per säsong. Bevakningen skall skötas 
ordentligt för att båtplatsen skall kunna behållas. Personer som fyllt 75 år behöver inte delta i 
bevakningen. 
 
Vakt turen reserveras på igenom FMK:s nätsidor www.smkfmk.fi  Ifall någon inte själv reserverar 
en vakt tur, erhåller han den genom utlottning. 
 
Vakten skall anlända till hamnen då vakt turen börjar och får inte avlägsna sig från hamnen förrän 
vakt turen tar slut. Det är klart att en person som är påverkad av alkohol inte kan sköta sina 
uppgifter. 
 
Vaktens uppgift är att så effektivt som möjligt sörja för att inte utomstående, vädret eller dåliga 
förtöjningar förorsakar skador på båtarna. Vakten skall röra sig på hamnområdet så mycket som 
möjligt och minst en gång per timme gå igenom alla bryggorna och anteckna misstänkta 
iakttagelser i vaktboken. Vakten skall omedelbart vidta åtgärder för att eliminera en fara som 
hotar båtarna eller avlägsna obehöriga personer från området. Vakten skall också omedelbart 
meddela båtägaren om båten utsätts för någon fara. 
 
De områden som skall bevakas syns på hamnkartorna. Då det vid behov är nödvändigt att från 
vaktboken söka fram iakttagelser om någon händelse, skall i den inte antecknas annat än det som 
är nödvändigt. Vaktdirektiven finns I vaktrummet. 
 
Den vars namn finns i vaktboken ansvarar alltid för bevakningen. En person som inte är medlem i 
klubben kan inte sköta bevakningen för din del. Ifall du får förhinder, kom överens om att byta 
vakt tur med någon annan eller sköt om att någon annan sköter din vakt tur. 
 
Ifall bevakningsskyldigheten försummats måste man betala en av styrelsen fastställd straffavgift, 
som i allmänhet är högst lika star som inskrivningsavgiften, eller utföra fyra extra vakt turer. Vid 
grov försummelse kan straffet vara strängare. 
 

BESIKTNINGEN 

 

Besiktningen av båtar är inte en myndighetsåtgärd utan en av båt-organisationerna initierad 
åtgärd för att höja säkerheten till sjöss. 
 
Alla båtar som har båtplats i klubbhamnarna skall årligen besiktigas. En ny båt som kommer till 
klubben under säsongen skall också inom en bestämd tid besiktigas. Endast båtar som är 
besiktigade antecknas i FMK:s båtregister och endast båt som finns i båtregistret har rätt att föra 
klubbflagga och -vimpel. 
 
Besiktningen sker enligt de direktiv Båt-förbundet och Seglarförbundet utfärdat och den utförs av 
FMK:s egna. utbildade, besiktningsmän. Besiktningen kan också utföras i en annan båtklubb av 
besiktningsman som har en i kraftvarande licens för besikningsarbete. 
 
Besiktningen består av en s.k. grundbesiktning och en mindre omfattande års-besiktning. 
Grundbesiktning utförs då båten första gången besiktigas i klubben och därefter vart femte år. 
Den till grund-besiktningeri hörande skrovbesiktningen måste ske då båten ännu är på land. 
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Båtägaren skall i tid komma överens med någon besiktningsman om utförandet av 
grundbesiktningen. 
 
I FMK kan båtar besiktigas på våren fram till 30.6. Besiktningen borde ske så tidigt som möjligt för 
avsikten är att båten är besiktigad innan den på våren tas i egentlig användning. Besiktningen är 
avgiftsfri ända till midsommar, men efter detta är besiktningen kostnadsbelagd.  
 
Besiktningstiden reserveras från FMK:s nätsidor www.smkfmk.fi 
 
Besiktningen är så viktig att den båtplatsinnehavare som försummat besiktningen av sin båt är 
tvungen att betala en av styrelsen fastställd straffavgift. 
 

Besiktningsnämnden 

Besiktningsnämndens uppgift är att sköta besiktnings- och båtsäkerhets-ärenden. 

Alla besiktningsmän som har en i ikraftvarande besiktnings licens är medlemmar i 

besiktningsnämnden.  
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UTHAMNARNA 

 

FMK äger två holmar, Fårholmen öster om Helsingfors och Kyrkogårdsgrunden (Grynnan) utanför 
Porkala.  
 

Fårholmen 
 

Fårholmen, vars officiella namn är Östra Fårholmen, finns i Borgå skärgård. 
 

 
 

     
 
Fårholmen har en skyddad hamn. Innanför vågbrytaren finns ca förtöjningsplatser med boj. Det 
finns också förtöjningsplatser på holmens nordvästra sida, vid den gamla bryggan. Det finns en 
bastu och stuga med kök på holmen. Därtill kan man använda grill-stugan, utedassen (2st), 
komposten, rökugnen och två roddbåtar. Till tilläggstjänster hör Finlands enda butiks-båt som 
stannar vid den närliggande bryggan på Bodö. En butik, bränslestation och septi-tömnings-station 
finns vid Björnsö som ligger ca 8 sjömil från Fårholmen. 
 
Man kan närma sig Fårholmen både från nordväst och sydost. 
 

 

Fårholmen N 60*11,3' E 25*26,2' 
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Grynnan 

Grynnan ligger västerut ca 20 NM från Helsingfors vid Porkala udd. 
 

 
 
Grynnan har en välskyddad hamn med en naturlig lagun. Bryggorna är försedda med boj platser. 
Förtöjningsplatser finns också vid den nordvästra sidan av holmen.   
 
Observera lagunens djup då du anländer med segelbåt. Lagunen är ca 1.8m djup vid normalt 
vattenstånd. Observera att det kan förekomma svall från båtar som åker i farleden norr om 
holmen speciellt då man förtöjer vid de yttre bryggorna.  
 
Det finns en bastu och stuga med brasa vid holmen. Man kan också använda öppen eld i grill-
stugan. Det finns två utedass, kompost, rökugn och en diskplats på holmen.  
 
Tilläggstjänster kan köpas vid butiken ca 2 sjömil norr on Grynnan. Vid butiken finns en 
bränslestation, gästhamn och septitanks-tömmning. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Grynnan N 59*57,9' E 24*26,1 
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Användningen av klubbens holmar 
 

Holmarna är avsedda för klubbens medlemmar och de gäster de har med sig i sin egen båt, så 
ange ditt medlemskap antingen med klubbflagga eller - vimpel. Uthamnarna får inte användas för 
kommersiella ändamål. Ifall någon klubbmedlem har med sig flera än fyra personer per båt skall 
han/hon på förhand komma överens om saken med holmens intendent. En gäst med egen båt 
kan komma till holmarna ifall det finns rikligt med plats i hamnarna. 
 
FMK sköter om bryggorna, förtöjningsarmaturen och bojarna men ansvarar dock inte för 
eventuella skador som kan ske om något ger vika t.ex. i bojarna eller förtöjningslänkarna osv.  
 
Då du kommer till uthamnen, anteckna din ankomst i gästboken på holmen. Kom också ihåg att 
kvittera ut dig när du lämnar holmen. Den som sist lämnar holmen ser till att allting är låst och 
platserna i snyggt skick. 
 
Eftersom holmarna är våra gemensamma viloplatser, är det viktigt för allas trivsel att ta hänsyn 
till andra. Att anlända utan att störa andra eller att hjälpa till vid förtöjningen visar att du är insatt 
i båtlivets grundläggande frågor. Det samma visas också om du högaktar andras nattro mellan 
23.00–7.00. 

 
Laddning av batterier 
 

Det är tillåtet att använda båtens motor för att ladda batterierna under de tider som angives på 
holmarna. Laddningstider är mellan klockan 11..12 och mellan klockan 16..17 på holmarna. 
 
Då det inte finns avfallshantering i uthamnarna är avfallets enda förvaringsplats i den egna båten. 
Det är ovillkorligen förbjudet att tömma båtens WC i hamnarna. 
 
På holmarna finns platser där man kan göra upp eld. På övriga ställen år det förbjudet att göra 
upp öppen eld. Se till att det finns tillräckligt med ved för följande användare då du lämnar 
grillen. Det är också viktigt att rengöra stekpannan och rökugnarna efter användningen. 
 
På holmarna finns utedass i vilka används barkströ. Till skötseln av allmänna platser hör också att 
var och en för sin del sköter om tömningen avträdesbehållaren i god tid innan den fylls.  Då du 
vistas på holmarna, tänk då på att ju snyggare du försöker hålla platserna och ju mera du deltar i 
talkon, i desto bättre skick är våra holmar. Holmarna är små och besökarnas antal stort, så att det 
enda sättet att hålla snyggt är att också samla upp husdjurens avföring och föra den till dasset. 
Det är inte trevligt att med skorna föra sådant ombord på båtarna som inte hör hemma 
där. 
 

Mera bad i strandbastun 
 

Bastuturerna kan reserveras i häftet som finns på holmen. På basis av dessa anteckningar 
debiteras bastuturerna på hösten. Bastuturen för ett båtlag är en timme men observera också 
den familjebastun kan vara 2 timmar. Endast sött vatten kan användas för att kasta bad, så var 
och en måste sköta om detta vatten själv. Ifall du är på väg till hemmahamnen kan du i synnerhet 
under den torra tiden underlätta andras badande igenom att lämna kvar överlopps sötvatten. 
Som tvättvatten används havsvatten, både som varmt och kallt vatten. 
 
 
Se till att det finns tillräckligt med vatten och ved för följande och att bastun överlämnas i tid och 
snyggt skick.  
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RESERVERING AV BASTU OCH FAMILJEBASTU 

 

Bastuturen är i allmänhet en timme. Familjebastu-turen kan dock vara 2 timmer. Familjebastun 

är närmast avsedd för barnfamiljer med tanke på att hela familjen hinner njuta av bastun i lugn 

och ro. 

Familjebastun reserveras på samma sätt som de reguljära turerna dvs. skriv ditt namn, båtens 

namn osv i bastureservationshäftet. 

Lägg märke till att familjebastun endast kan reserveras från söndag till torsdag på så sätt att 

turen tar slut senast klockan 18:00. 

På lördagar mellan klockan 17:00 – 21:00 kan det organiseras bastu för kvinnor/men vid behov.  
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Respektera holmarnas natur 
 

I synnerhet på försommaren finns det på holmarna mycket fåglar och fågelungar, så låt oss leva i 
samförstånd med naturen. Varken hundar, katter eller andra husdjur får vara lösa. Genom att 
hålla husdjuren kopplade tar man också hänsyn till andra klubbmedlemmar och till barnen. 
 
Naturen på holmarna är mycket känslig och slits lätt. Därför bör holmarnas växtlighet skyddas 
och man bör använda endast färdiga stigar. Tänk också på att du inte med ditt uppförande stör 
eller förorsakar förfång för grannholmarnas invånare. 
 

 
 
Fiske 
 
Fårholmen 
 

Fiskeområdena finns utsatta på kartan i stugan. Där finns också uppgifter om vilka fiskemärken 
som behövs. Ta med dig rätt fiskemärke då du beger dig för att fiska. Ifall det inte finns ett ledigt 
fiskemärke kan du inte bedriva den sortens fiske. 
 
Jakt och att skjuta till måls är förbjudet på holmen 
 

Grynnan 
 

Fiskeområdet är utsatt på kartan i stugan. Fiske är tillåtet med följande begränsningar: 
 
a) Nätfiske är tillåtet endast på södra sidan av huvudholmen. 
 
b) Båtlaget får lägga högst två nät. Den som lägger ut nät antecknar sitt namn i häftet som finns i 
stugan. 
 
c) Näten skall tas upp senast då båtlaget lämnar holmen. 
 
d) Fiske med harpun och sportdykning är förbjudet på norra sidan av huvudholmen. 
 
På holmen är det tillåtet att skjuta sjöfågel under höstjakten från och med 10.9. 
Vårjakt är förbjuden. Det är också förbjudet att använda kulgevär och att skjuta till måls. 
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FLAGGOR OCH VIMPLAR 

 

Endast besiktigad båt som finns införd i FMK:s båtregister har rätt, och också skyldighet, att föra 
FMK:s klubbflagga och vimpel. Angående användningen av dem har båtförbunden utfärdat 
gemensamt flaggreglemente, som du hittar i deras tidningar och publikationer. 
 
I samma flaggreglemente finns uppgifter om till exempel användningen av främmande lands 
flaggor och om flaggning över topp. Klubbflaggorna och deras användning är en väsentlig del av 
båtkulturen. Du kan skaffa FMK:s klubbflagga och klubbvimpel ¡ hamnarna till exempel i samband 
med besiktningen. De kan också köpas från klubbens kansli. 
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FÖRTJÄNST- OCH INTRESSEMÄRKEN SAMT ANDRA HEDERSBETYGELSER 

 
Enligt FMK:s märkesreglemente kan medlem erhålla intressemärke, förtjänstmärke i silver eller i 
guld. tävlingsmärke i guld, silver eller brons samt långfärdsmärke i guld eller i silver. Den årligen 
valda märkesnämnden beviljar märken på förslag av styrelsemedlem eller minst 10 
klubbmedlemmar.  
 
Förtjänstmärke 
 
Förtjänstmärken är klubbens förnämsta utmärkelsetecken och tilldelas medlem för speciellt 
förtjänstfull verksamhet inom klubben. Förslag till utdelande av förtjänstmärket skall göras av 
styrelsemedlem eller av minst 10 medlemmar. 

 
 

 
Förtjänstmärke i guld         Förtjänstmärke i silver 
 
 

Intressemärke tilldelas medlem, som under en längre tid aktivt  
Intressemärke    verkat till förmån för klubben. Förslag till utdelande av    
     intressemärke skall göras av styrelsemedlem  
     eller minst 3 medlemmar. 
 
 
Tävlingsmärke 
 
Tävlingsmärket tilldelas medlem för goda resultat och flitigt deltagande i motorbåtstävlingar. 
Tävlingsmärket beviljas enligt av en poängtabell som fastställs av styrelsen och märkesnämnden 
på basis av uppgifter av tävlingsnämnden. Uppgifter om poängtabellen fås från klubbens kansli. 
 

 
Tävlingsmärke i guld     Tävlingsmärke i silver 
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Långfärdsmärke 

 

Långfärdsmärket tilldelas efter ansökan medlem vilken såsom befälhavare på i klubben 
inregistrerad och besiktigad båt företagit långfärd under klubbens flagga. På förslag av klubbens 
styrelse kan även annan medlem, vilken såsom besättningsman aktivt deltagit i långfärden, 
tilldelas märket. 
 
Långfärdsmärket utdelas i silver, guld eller guld med briljant. Långfärdsmärket består av 
klubbflaggan i emalj på en lagerkrans i guld eller silver. Lagerkransens yttre diameter är 23 mm. 
 
Fordringarna för silvermärket är 750 sjömil, för guldmärket 1500 sjömil och för guldmärket med 
briljant 3000 sjömil. Sträckorna mäts fågelvägen mellan etapphamnarna. Den som under 5 olika 
säsonger uppfyllt fordringarna för silvermärket erhåller guldmärket. Den som under 5 olika 
säsonger uppfyllt fordringarna för guldmärket erhåller guldmärke med briljant. På förslag av 
klubbens styrelse kan till långfärdsmärket med briljant utdelas tilläggsbriljant för speciellt 
förtjänstfull långfärd. 
 
Långfärden bör företas såsom en resa, icke avbruten av längre uppehåll på någon plats och bör 
sträckan fågelvägen mellan de två längst från varandra belägna punkterna som besökts, mätt 
över en valbar besökt brytpunkt, vara minst 300 sjömil för silvermärket och minst 600 sjömil för 
guldmärket. Motsvarande sträcka för guldmärket med briljant mätt över två valbara besökta bryt 
punkter bör vara minst 1200 sjömil. 
 
Under resa som berättigar till långfärdsmärke bör loggbok föras. Ur denna bör åtminstone 
framgå datum och klockslag för avgång och ankomst till hamnar, passertider vid större fyrar och 
kända platser, etapp- och dagsdistanser och position för etapphamnar. Sammandrag av 
dagsetapperna, avstånden mellan etapphamnarna mätt fågelvägen och sträckan mätt fågelvägen 
enligt föregående moment bör även införas. Loggboken skall innan årets slut inlämnas till 
märkesnämnden tillsammans med en ansökan om märke. Loggboken returneras så snart ärendet 
behandlats. 
 
Långfärdsmärket kan inlösas till det pris styrelsen för tillfället fastställt. 
 

 
Långfärdsmärke i guld   Långfärdsmärke i silver 
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Årligen utdelas följande vandringspris: 
 
The Commodors Frigate 
 
Utdelas årligen enligt kommodorens beslut till en person som på ett förtjänstfullt sätt deltagit i 
klubbens verksamhet. 
 
Volter Henricsons minnespokal 
 
Vandringspriset utdelas årligen till den som gjort den längsta långfärden. 
 
Vandringspriset “Fårholmen” 
 
Utdelas årligen till person som med sin verksamhet på betydande sätt befrämjat användningen 
av Fårholmen. 
 
Övriga hedersbetygelser: 
 
FMK:s bordsstandar och Blåstångsstatyetten 
 
Kommodoren eller styrelsen besluter om utdelningen av dessa till personer som meriterat sig i 
klubben.  
 
Det första numrerade exemplaret av den statyett som Timo Saraneva formgav inför FMK:s 50 års 
jubileum överlämnades till president Urho Kekkonen. Statyetten tillverkades i 100 exemplar. 
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UTBILDNINGSAKTIVITETER OCH JUNIORERNA 

 

Utbildningsaktiviteten inom FMK består av tre delområden: 

1. Auktoriserad utbildning för vuxna enligt SPV:s och Trafi:s utbildningsprogram 

Grundkurs för båtfarare 

Ger färdighet för bra och trygg båt-hantering i närliggande vatten (insjö- och kustområden, 

märkta farleder); kunskap i de centrala reglerna, grundläggande kunskaper i navigation, 

kunskaper och färdigheter i hantering av båt (bryggor, hamnar, farleder), kunskap i båtars 

grundläggande system och komponenter.  

Fortsättningskurs får båtfarare 

Grundförutsättning är Grundkurs för båtfarare eller motsvarande kunskaper. Kursen ger utökade 

färdigheter i rätt krävande förhållanden i yttre skärgården, fördjupade kunskaper i reglementen, 

kunskaper i positionering och planering av rutt, kunskaper i egenhändig meteorologi och i båt- 

och säkerhetsteknik.  

Befälskurs för båtfarare 

Grundförutsättning är avlagd båtförarkurs eller motsvarande skolning. Kursen utökar kunskaper 

för öppet hav och i krävande förhållanden, kunskaper i internationellt båtförarskap, kunskaper 

för båtfarande inom tidsvattenzoner och visar att den examinerade har kunskaper i alla de krav 

som förutsätts för ett internationellt förarbrev för fritidsbåt. 

2. Smedjevikens båtskola (PAVE) kurser 

Smedjevikens Båtskola erbjuder tillsamman med sex andra båtklubbar i Drumsö en mycket 

mångsidig utbildning med ett årligen varierande program. En möjlighet att lära sig något nytt, en 

möjlighet att repetera och erinra gammal skolning. Skolningstillfällen ger en möjlighet att träffa 

medlemmar i andra båtklubbar och knyta kontakter. 

3. Barnens och Ungas båtförarskola 

Båtförarskolan ger skicklighets- och säkerhetsutbildning till barn och unga 
 
En kunnig och skicklig junior kan vara en utmärkt hjälp i familjens gemensamma båtresa 
samtidigt som båtförarskapet och hobbyn får en allt större betydelse för hela familjen. De barn 
och unga, vars familj inte har en båt till förfogande, besöker och möter havet som båtskole-
elever på ett mycket mångsidigt sätt. 
 
I båtförarskolan lär du dej att: 
 

 Läsa sjökort och använda kompass 

 Känna igen prickar, remmare, lateraler mm. 

 Köra med gummibåt och ta i land vid brygga 

 Göra knopar 

 Att väja för andra båtar 

 Att be om hjälp i nödfall 
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 Ge förstahjälp och få kunskaper i sjöräddning 

 Röra dig i naturen 
 
En passande ålder för att ansluta sig till båtförarskolan är 8-16 år. 
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FMK:s VISA 

 

Vår bortgångne medlem Juha Vainio tonsatte och skrev en egen visa för FMK vars premier 
förevisning var i vår klubbs 60 års fest 17.3.1990.  Kontakta kansliet för mer information om 
låten. 
 
 
 
 
Kun näät tutun lipun veneessä sä liehuvan. 
riemun tunteeri rinnassasi koet kiehuvan, 
oman klubin väkeä kun kohtaat vesillä 
silloin hetket herkimmät on heti esillä. 
 
Yhteenkuuluvuus on tärkein perusasia. 
olkoon paattis jahti tahi uistinrasia -  
kaikki veneet Äs-Äm-Koossa ovat kunnossa - 
ja sen myötä väki pysyy itsetunnossa. 
 
Pohjoisrannan tunnelmaan 
tal Pajalahteen, kuinka vaan, 
me siellä oomme 
ja Äs-Äm-Koomme 
nostaa klubilipun upeasti silloin liehumaan. 
 
Veneily on parhaimmillaan täyttä taidetta, 
reitti kulkee sumussakin niinkuin raidetta. 
Äs-Äm-Koossa vuosikymmenten on tulosta, 
että vesiliikenne on pehmeensulosta. 
 
Tunnollinen sakki paattinsa näin katsastaa, 
sitten reippaasti taas aalloilla ne ratsastaa, 
kerhostaan voi jokainen nyt olla ylpeä - 
kannella kun auringossa saamme kylpeä. 
 
 
2 x 
 
Pohjoisrannan tunnelmaan 
tal Pajalahteen, kuinka vaan, 
me siellä oomme 
ja Äs-Äm-Koomme 
nostaa klubilipun upeasti silloin liehumaan.   
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KONTAKTUPPGIFTER 

 

Aktuell och viktig kontaktinformation hittar du på FMK:s nätsidor i addressen www.smkfmk.fi 

  

http://www.smkfmk.fi/
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STADGAR 

 
1§ Klubbens namn och hemort 
 

Föreningens namn är Suomen Moottoriveneklubi r.y. - Finlands Motorbåtsklubb r.f. och dess 
hemort Helsingfors stad. I internationella eller vid behov i andra sammanhang kan föreningen 
använda namnet Motorboat Club of Finland. Föreningen kallas i dessa stadgar för klubben. 

 
2§ Klubbens syfte och verksamhetsformer 
 

Klubbens syfte är att upprätthålla och utveckla ett båtliv som beaktar naturen och miljön, ett gott 
sjömanskap och goda insikter i navigation, samt befrämja och bevaka sina medlemmars intresse i 
frågor som berör båtlivet. Sitt syfte förverkligar klubben genom att erbjuda utbildning samt 
arrangera tävlingar, sammankomster och andra motsvarande gemensamma aktiviteter. 

 
3§ Klubbens officiella språk 
 

Klubbens officiella språk är finska och svenska. 
 
4§ Ordinarie medlemmar 
 

Som medlem i klubben kan styrelsen efter anhållan godkänna person, som skriftligen 
rekommenderats av två klubbmedlemmar. 
 
Inval av medlem sker genom sluten omröstning med vita och svarta kulor. För inval fordras minst 
fem vita kulor. Ifall en eller flera svarta kulor avges vid omröstningen förkastas anhållan. 
 
Styrelsen kan kalla den som söker inträde till det styrelsemöte där anhållan behandlas. 
 
Person, som blivit invald i klubben, bör få meddelande om saken inom en vecka efter valet. 
Medlemskapet träder i kraft så snart antagen medlem erlagt av höstmötet fastställd 
inskrivningsavgift. 

 
5§ Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar 
 

Klubbmöte kan på förslag av styrelsen till hedersmedlem anta person som långvarigt verkat inom 
klubbens administration eller i andra uppgifter eller på annat exceptionellt sätt befrämjat 
klubbens intressen. Till hedersmedlem kan också kallas och utnämnas person som inte är 
medlem i klubben, om denna, utan att ha varit medlem i klubben, på ett betydelsefullt sätt 
befrämjat klubbens intressen eller verksamhet och om denna godtar utnämningen till 
hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från årsavgift. 
 
Medlemmar, som tidigare uppnått ständigt medlemskap bibehåller sina rättigheter. Medlem, 
som anslutit sig till klubben före 21.11.1996  och som på en gång erlagt årsavgift för 25 år eller 
som utan avbrott erlagt årsavgift i 25 år, befrias, efter anhållan, av styrelsen från att såsom 
ständig medlem erlägga ytterligare årsavgifter. 
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6§ Inskrivningsavgift, årsavgift och övriga avgifter som skall erläggas av medlemmarna 
 

Klubbens höstmöte fastställer på förslag av styrelsen inskrivningsavgift, årsavgift, hamn- och 
uthamnsavgift samt eventuell extra medlemsavgift. Styrelsen fastställer övriga serviceavgifter 
som skall erläggas av medlemmarna, som till exempel  lyft-, sjösättnings- och dockningsavgifter, 
 
Styrelsen fastställer de gottgörelseavgifter medlem bör erlägga för försummelse av 
medlemsskyldigheter enligt 21 §. 
 
Inskrivningsavgift uppbärs inte av person som är make, maka eller sambo till medlem, som lever i 
registrerat partnerskap eller äktenskapsliknande förhållande med medlem eller av medlems barn 
under 18 år. 
 
Medlemsavgiften för klubbmedlems make, maka eller sambo, för registrerad partner eller person 
som lever i äktenskapsliknande förhållande med medlem är hälften och för barn under 18 år 1/10 
av den avgift som erläggs av medlem som erlagt inskrivningsavgift. Barn över 18 år erlägger halv 
medlemsavgift så länge han eller bor tillsammans med sina föräldrar i samma hushåll. 
 

7§ Styrelse 
 

Klubbens administration och angelägenheter handhas av en vid höstmötet vald styrelse 
bestående av en kommodor, som är ordförande, två vicekommodorer, en första och en andra, 
vilka vid förfall för kommodoren träder i hans ställe, samt sex styrelseledamöter. 
 
Kommodoren väljs för ett, vicekommodorerna för två och ledamöterna för tre kalenderår i 
sänder. Den som blivit vald till vicekommodor verkar under det första året som andra och under 
följande år som första vicekommodor. Mandatperioden för dem som hör till styrelsen börjar vid 
ingången av det kalenderår som följer efter det höstmöte då de invalts.  En vicekommodor och 
två styrelseledamöter står årligen i tur att avgå. 
 
Om någon ur styrelsen avgår under mandatperioden eller väljs till kommodor eller 
vicekommodor, väljs ersättare för styrelseledamoten för den återstående mandattiden vid 
klubbens följande möte. 
 
Av styrelsemedlemmarna kan kommodor och vicekommodor omedelbart återväljas. 
Styrelseledamot, som är i tur att avgå, kan omedelbart väljas till kommodor eller vicekommodor. 
Styrelseledamot som valts för återstoden av mandatperioden i stället för styrelsemedlem som 
avgått kan inte omedelbart på nytt väljas in i styrelsen. 

 
8§ Nämnder 
 

Styrelsen bistås vid handhavande av klubbens administration av: 
 

 en eller flera hamnnämnder 

 kommunikationsnämnd 

 märkes-nämnd 

 utbildnings- och programnämnd. 
 
Till varje nämnd väljer höstmötet för verksamhetsperioden tre medlemmar och styrelsen tre 
medlemmar. Styrelsen utser inom varje nämnd dess ordförande. Vid omröstning inom en nämnd 
avgör ordförandes röst vid lika röstetal. 
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Nämndernas ordförande har rätt att delta i styrelsemöten och har där yttranderätt men inte 
rösträtt. 
 
Sektioner kan bildas för olika delar av klubbens verksamhet. Styrelsen fastställer på framställan 
av sektionen dess verksamhetsplan. Styrelsen utser ordförande för sektionerna. 

 
 
 
9§ Besiktningskommitté 
 

Ärenden som berör besiktning av båtar och säkerheten till sjöss handhas av en 
besiktningskommitte, vars ordförande och viceordförande utses av styrelsen. Till medlemmar av 
kommittén kan utses sådan klubbmedlem, som innehar i kraft varande 
besiktningsmannabehörighet. 

 
10§ Klubbens funktionärer 
 

Styrelsen utser sekreterare, skattmästare och andra behövliga funktionärer. 
 
Styrelsen fastställer anställningsförhållande och tjänstevillkor för funktionärerna. 
 

11§ Styrelsens beslutsförhet 
 

Styrelsen är beslutför då minst fem av dess medlemmar, bland dem kommodoren eller 
någondera vicekommodoren, är närvarande. Omröstningar avgörs med absolut majoritet. 

 
Vid lika röstetal är ordförandes röst avgörande. 

 
12§ Tecknande av klubbens namn 
 

Klubbens namn tecknas av kommodoren tillsammans med någondera av vicekommodorerna 
eller av vicekommodorerna tillsammans eller av kommodoren eller någondera av 
vicekommodorerna tillsammans med sekreteraren eller skattmästaren. 
 

13§ Räkenskapsperiod och revision 
 

Klubbens räkenskapsperiod sammanfaller med kalenderåret. Bokslutet och styrelsens 
redogörelse över verksamheten för räkenskapsperioden bör tillställas verksamhetsgranskarna 
och/eller revisorerna senast en månad före vårmötet. 
 
Verksamhetsgranskarna och/eller revisorerna bör avge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen 
senast två veckor före vårmötet. 

 
14§ Klubbens ordinarie möten 
 

Klubbens ordinarie möten är vårmötet och höstmötet. 
 
15§ Klubbens vårmöte 
 

Vid vårmötet, som hålls årligen senast den 15 mars 
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 föredras bokslutet, styrelsens redogörelse över verksamheten för räkenskapsperioden 
och revisionsberättelsen och/eller verksamhetsgranskarnas utlåtande  

 beslutes om fastställande av bokslutet 

 beslutes om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga 

 behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden 
 
16§ Klubbens höstmöte 
 

På höstmötet, som hålls årligen senast den 15 december, behandlas följande ärenden: 
 

 val av kommodor för följande kalenderår 

 val av vicekommodor och styrelseledamöter för dem som enligt § 7 är i tur att avgå  

 val av medlemmar i nämnderna enligt § 8  

 val av verksamhetsgranskare och/eller revisor samt suppleant för revisor och/eller 
verksamhetsgranskare  

 fastställande av budgeten och verksamhetsplanen för följande räkenskapsår samt 
fastställande av i § 6 avsedda avgifter  

 behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden 
 
Val av styrelsemedlemmar sker genom sluten omröstning och övriga val genom öppen 
omröstning ifall ingen av de närvarande yrkar på sluten omröstning. 
 
Valbara är de klubbmedlemmar som skriftligen blivit föreslagna av minst tre röstberättigade 
medlemmar. Förslagen bör vara sekreteraren tillhanda senast tre dagar före mötet. Dessutom är 
de medlemmar valbara, som föreslagits av styrelsen. 
 

17§ Utnyttjande av medlems rösträtt och medlems rätt till initiativ vid klubbens möten 
 

Vid klubbmöten är röstning med fullmakt inte tillåten. Medlem under 18 år har inte rösträtt och 
är inte valbar. Medlem som underlåtit att erlägga sin medlemsavgift för föregående 
räkenskapsperiod kan inte heller utnyttja sin rösträtt på klubbens möten och är inte valbar. 
 
Medlem, som önskar få ett ärende behandlat på klubbens möte bland de ärenden som omnämns 
i möteskallelsen, bör tillställa styrelsen sin framställan i saken minst en månad före mötesdagen. 

 
18§ Sammankallande av klubbmöte och extra klubbmöte 
 

Styrelsen sammankallar klubbmöte genom kallelse minst två veckor före mötet. Skriftlig 
möteskallelse sänds till varje medlem vars postadress klubben känner till eller som har meddelat 
klubben sin e-postadress eller annan dataförbindelse som kan användas för sändande av kallelse. 
 
Extra klubbmöte bör hållas, då klubbmöte så besluter eller då styrelsen anser det vara 
nödvändigt eller då minst en tiondedel av klubbens röstberättigade medlemmar kräver det för 
behandling av ett särskilt angivet ärende. 

 
19§ Medlems utträde ur klubben 
 

Medlem som önskar utträda ur klubben bör meddela om detta skriftligen till styrelsen eller till 
kommodoren eller på klubbmötet för anteckning i protokollet. Ifall en medlem försummar att 
betala sin årliga medlemsavgift för en räkenskapsperiod anses han eller hon ha utträtt ur 
klubben. 
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20 § Ändring av klubbens stadgar 
 

För beslut om ändring av klubbens stadgar fordras att beslutet fattas på två med minst fyra 
veckors mellantid på varandra följande klubbmöten och att det vid vardera av dessa omfattas av 
minst tre fjärdedelar (3/4) av de vid mötet avgivna rösterna. 

 
21§ Uteslutning av medlem, gottgörelseavgift och övriga påföljder 
 

Styrelsen kan, efter att ha berett medlemmen möjlighet att avge förklaring, utesluta medlem 
som underlåtit att erlägga i § 6 avsedd avgift, brutit mot dessa stadgar eller av styrelsen enligt 
22§ fastställda andra regler eller som med sin verksamhet märkbart har varit till förfång för eller 
skadat klubben eller dess verksamhet. 
 
Medlem som uteslutits har rätt att underställa beslutet klubbens möte inom trettio dagar räknat 
från det att beslutet om uteslutning fattats. 
 
Ifall medlem på annat sätt underlåter att fullfölja sina stadgeenliga medlemsåligganden eller om 
styrelsen anser att det inte finns skäl för uteslutning, kan styrelsen i stället för uteslutning 
fastställa en gottgörelseavgift, för en bestämd tid förbjuda användningen av klubbens tjänster 
eller ge en anmärkning. 

 
22§ Ordningsregler 
 

Styrelsen besluter om de ordnings- och eventuella andra regler som tillämpas i klubbhusen, i 
hamnarna och på vinterförvaringsområdena. 

 
23§ Avslutande av klubbens verksamhet 
 

Ifall klubbens verksamhet upphör skall dess tillgångar användas för att befrämja båtlivet i Finland. 
 
Beslut om avslutande av klubbens verksamhet bör fattas på två med minst fyra veckors 
mellanrum på varandra följande klubbmöten, av vilka det ena bör vara ett ordinarie klubbmöte, 
och vid båda mötena skall beslutet om upplösning av klubben stödas av minst tre fjärdedelar 
(3/4) av de avgivna rösterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


