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Ur SSG stadgar:

§ 1. Ändamål
1. Sällskapet är en sammanslutning mellan personer med intresse för segling. 
2. Dess närmaste uppgifter är att höja och bevarahågen för livet på sjön, samt verka för 

utbildandet av ett gott sjömanskap bland sina medlemmar, främst genom 
anordnande av såväl kappsegling som eskadersegling och ungdomsverksamhet.

3. Det skall verka för att bevara och vårda äldre seglande fritidsyachter.
4. Det ska driva en klubbhamn med vinter- och sommarplatser för i sällskapet 

inregistrerade yachter, klubbhus samt en klubbholme.

§ 18. Allmänt arbete
1. Med allmänt arbete inom sällskapet avses nyanläggnings- och underhållsarbeten i 

sällskapets hamnområde och på klubbholmen, uppläggning och sjösättning av 
medlemmarnas yachter och sällskapets båtar, arbete med underhåll av sällskapets 
båtar, vakttjänst samt städning av hamnområdet. Arbetet skall ledas av hamnfogde, 
vice hamnfogde, berörd tillsyningsman eller annan medlem som styrelsen utser.

2. För säkerhet vid uppläggning och sjösättning enligt mom.1 skall finnas av styrelsen 
fastställda föreskrifter om hur arbetet skall vara organiserat samt beskrivningar av de
arbetsuppgifter som skall gälla för var och en som deltar i arbetet. Innan arbete enligt
detta moment får påbörjas skall arbetsledare förvissa sig om att varje deltagare är väl
förtrogen med den arbetsuppgift han eller hon tilldelats.

3. (4.) Medlem som utnyttjar vinterplats i sällskapet är även skyldig att, efter kallelse, 
delta i allmänt arbete i hamnen eller ställa arbetsför ersättare till förfogande

Ur Förordning rörande allmänt arbete

§ 9   Allt allmänt arbete sker på respektive båtägares egen risk, vilket även omfattar ersättare
och medhjälpare. Sällskapet ikläder sig inget som helst ansvar för inträffade person- eller 
materielskador.

SSG Hamn
Utifrån sällskapets stadgar och förordningar, har för SSG hamnverksamhet tagits fram policy 
och regler vilka sällskapets medlemmar har förbundit sig att följa.
Därutöver har verksamhetsbeskrivningar, rutiner och checklistor tagits fram för att ge 
förutsättningar för god säkerhet vid arbete i hamnen. 
Beskrivningar är framtagna för vissa anläggningar i hamnen. Där framgår även planerat och 
genomfört underhåll samt krav på besiktningar. 
Dokumenten är samlade i denna pärm - SSG Hamn.


