Ansökan om medlemskap i Arvika Segelsällskap
För att beviljas medlemskap i Arvika Segelsällskap ska Du läsa igenom och godkänna
nedanstående text:

Arvika Segelsällskap
Redan 1889 bildades Arvika Segelsällskap (ASS), som ingår i Svenska Seglarförbundet och
Svenska Riksidrottsförbundet. Enligt stadgarna är sällskapets syfte att ”förmedla kunskap om
navigation, sjömanskap och i övrigt främja sjösportens möjligheter som rekreation.”
Arvika segelsällskap bedriver än idag sin verksamhet för att utbilda och främja seglingskonsten
både för barn och unga och för vuxna. Några medlemmar tävlingsseglar medan flertalet seglar
som rekreation och friluftsupplevelse.
Gemensamt för oss alla är alltså att vi är friluftsmänniskor, som genom seglingen kan njuta i
samvaron med naturens och vädrets växlingar.
För att tillgodose våra medlemmars behov av gemenskap och friluftsliv arrenderades därför
Klättholmen i Glafsfjorden. Där anlades vår klubbholme Skagern med klubbhus och bryggor.
Alltsedan 1928 ägs ön med hus och tillhörande bryggor av Arvika Segelsällskap.

Båtar i Arvika hamn
Under lång tid har även motorbåtsägare kunnat förtöja och nyttja vår anläggning Skagen. En del
av dessa har velat stödja driften av vår fina klubbholme. De har därför sökt och beviljats
medlemskap i Arvika Segelsällskap.
Under senare år har antalet motorbåtar i Arvika hamn både vuxit i antal och inte minst i storlek.
Därmed har vår klubbholme Skagern blivit ett populärt utflyktsmål för allt fler och större
motorbåtar. Fler motorbåtsägare söker därmed medlemskap i ASS.
Följden har blivit att seglande medlemmar i Arvika Segelsällskap inte känner igen sin egen
klubbholme Skagern. De har även fått allt svårare att få plats till sin egen anläggning.

Policy för vistelse vid Skagern
För att kunna fortsätta att välkomna även motorbåtar vid Arvika Segelsällskaps klubbholme
Skagen och för att hålla fast vid dess ursprungliga syfte har Du som medlem att godkänna och
verka för ASS´ policy för vistelse vid Skagern:
-Jag ska uppträda hänsynsfullt och hjälpsamt och på så sätt bidra till trivsam gemenskap, lugn,
avkoppling och friluftsliv vilket är avsikten med Arvika Segelsällskaps klubbholme. Detta
förhållningssätt är självklart inte förenligt med att använda anläggningen som festplats med hög
musik och alkoholberusning!
-Jag har att förtöja min båt med för eller akter mot bryggan och på angiven plats och på så sätt
respektera de regler, som antagits vid Arvika Segelsällskaps årsmöte. Observera att lediga
reserverade bryggplatser avsedda för segelbåtar ej får brukas av motorbåtar! Se vidare på
skissen nedan!
- Sopor man har, måste tas med hem.
-Husdjur ska hållas kopplade iland.
-Den person, som sist lämnar elden vid grillkåtan ser till att elden släcks ordentligt.
-Tomgångskörning eller drift av egna elverk får ej ske vid bryggorna. Övriga gäster ska ej störas.
- Jag ska verka för att bryggorna av säkerhetsskäl är fria från personliga tillhörigheter som
leksaker, bord och stolar, grillar, sladdvindor, fiskeutrustning m.m.
-Om din båt läcker olja eller bränsle är Du skyldig att lämna Skagern.
-Som medlem i Arvika Segelsällskap ska jag även informera övriga gäster vid Skagern om Arvika
Segelsällskaps policy avseende vistelse vid Skagern.

Skiss som beskriver bryggorna vid Skagerns hamn och var segelbåtar respektive motorbåtar ska
vara förtöjda.

Medlemskap i Arvika Segelsällskap
Följande former av medlemskap finns i Arvika Segelsällskap:
1.Medlem med segelbåt 2. Stödmedlem med motorbåt 3. Medlem som barn/ungdom
i ASS´ ungdomsverksamhet 4. Stödmedlem utan båt

Alla medlemmar hälsas välkomna i Arvika Segelsällskap. Du som betalar bryggavgift i Arvika
småbåtshamn får den avgiften reducerad efter inbetald medlemsavgift.
Som medlem finner Du all viktig information om ASS på vår hemsida
www.arvikasegelsallskap.se
Vi välkomnar både din praktiska insats och din medverkan på våra medlemsmöten höst och vår,
men det är endast medlem med segelbåt, som har rösträtt och möjlighet att väljas till
förtroendeuppdrag inom ASS. Undantaget är medlem som barn/ungdom, som kan inväljas till
uppdrag i ungdomsverksamheten.

Jag har nu informerat mig om Arvika Segelsällskap, godkänner policyn för vistelse vid
Skagern och vill söka medlemskap i Arvika Segelsällskap.

Namn:
Mobiltelefon:
Adress:
Personnummer:
Mailadress:
Båttyp:

( ) Medlem med segelbåt
( ) Stödmedlem med motorbåt
( ) Medlem som barn/ungdom
( ) Stödmedlem utan båt
Välkommen med din ansökan!

Styrelsen, Arvika Segelsällskap
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