
Vaktinstruktion, 

 

Du som medlem är skyldig att genomföra ett vaktpass per kalenderår. 

Då varje vaktpass är fördelat på två personer så är det ditt ansvar som medlem att även 

registrera din vaktkompis som gör dig sällskap under passet. Detta görs genom att fylla i 

personens uppgifter så som namn, adress och telefon i fälten till höger på din vaktdag i 

pärmen. Notera att det ej är tillåtet att gå vakt ensam! 

Ett vaktpass sträcker sig mellan 21:00 till 06:00 men du får självfallet gå längre. 

 

VIKTIGT! 

Du måste dra din tagg i nära anslutning till gällande tider även om du väljer att gå längre. 

Avviker påloggning och/eller avloggning från tider ovan och/eller vaktkompis ej är noterad 

anses vakten som ej godkänd och debitering för ej genomfört vaktpass kommer skickas ut till 

medlem. 

Byte av vaktpass till annan dag ordnar medlem med själv. Detta görs i BAS. 

 Medlem ansvarar själv för att vakt blir genomförd enligt rutiner ovan.  

Är detta inte gjort kommer medlem debiteras med en extra medlemsavgift 

för uteblivet vaktpass. Denna avgift är 1200kr/vakt, då varje pass är 

fördelat på två personer kommer därför den totala summan bli 2400kr! 

Vaktrutiner; 

-Patrullera bryggan frekvent under ditt vaktpass, gärna minst en gång i timmen. För att synas 

skall du ha ficklampa samt bära "vaktvästarna" som finns i klubbstugan. 

-Var uppmärksam på alla som rör sig i området, prata med allt och alla och var inte rädd för 

att fråga efter namn, båtplats osv. 

-Spola rent toatankstömningen och området runtomkring. 

-Håll efter vår klubbstuga. Det skadar aldrig att sopa/skura golv,kök,skrivbord mm. 

Har någon händelse inträffat under ditt vaktpass som du vill föra vidare till 

styrelsen? Du når alltid styrelsen på vår telefon: 0761 04 33 64 alternativt 

vaktchef@ljushagen.se 

  

  

 

 

 



Registrera när man går på och av sitt pass; 

Du finner läsaren innanför dörren i klubbstugan, en grå liten central med belyst knappsats. 

  

När ni kliver på ert vaktpass enligt gällande tider ovan så håller du fram din "tagg" framför 

knappsatsen. 

Knappsatsen tjuter till. 

Då är incheckning färdig. 

  

När ni kliver av ert vaktpass enligt gällande tider ovan så håller du fram din "tagg" framför 

knappsatsen. 

Knappsatsen tjuter till. 

Då är utcheckning färdig. 

  

Hem till kudden, sov gott! 

  

Glöm ej att du inte har några högre befogenheter än för vanliga medborgare! 

Får du problem du inte kan hantera -ring Polisen! 

  

Aktuella telefonnummer: 

Akuta ärenden             112 

Polisen i Handen          11414 

Klubbstugan                 08-500 331 33 

Styrelsen:                 076 104 33 64 

 


