ver. 17-05-02

Vaktinstruktion
Segel Sällskapet Gäddviken håller vakt i hamnområdet under sommaren, tillsammans med Svindersviks BK och
Finnboda BK. Alla som har sommarplats i SSG ska gå vakt en natt per år, det ska vara två medlemmar som vaktar
varje natt.
Någon gång i april sätts en vaktlista upp i klubbhuset. Välj den natt du föredrar och anmäl dig på listan. Försök att
para ihop dig med någon, annars kan du tilldelas en annan natt enligt nedan.
I samband med sjösättningen tas listan ner! De som inte har anmält sig då tilldelas en vaktnatt av vaktchefen, i första
hand tillsammans med någon som står ensam. De som har anmält sig men fortfarande står ensamma kommer att
paras ihop. Om den tilldelade natten inte passar får du på eget initiativ byta med en annan medlem!
Vid sjukdom eller annan orsak till frånvaro åligger det Dig som vaktskyldig att själv skaffa en ersättare, som också
skall vara medlem i sällskapet. Om du inte kan genomföra ditt vaktpass och misslyckas med att hitta en ersättare ska
du meddela din kollega och vaktchefen, samt boka ett nytt pass. Om det inte finns något ledigt vaktpass kvar ska du
boka ett extra pass kommande år.
Medlem, som av okänd anledning uteblir från sitt vaktpass utan att ställa ersättare till förfogande tilldelas varning
och får betala pliktavgift med av årsmötet fastställt belopp oaktat skälet för frånvaron.
Vaktpasset
Vaktpasset sträcker sig från klockan 22:00 till 04:00.
Varje vaktpass inleds med att de medlemmar som har nästa vaktpass kontaktas för påminnelse, notera i vaktliggaren
att så har skett. En vaktvecka varar från söndag kväll till söndag morgon, förutom vaktfria datum, det vaktpass som
avslutar veckan kontaktar nästa vaktpass i FBK.
Två vakter ska vara närvarande under varje vaktpass, kontakta din vaktkollega om du är ensam klockan 22:00! Om
kollegan ännu inte dykt upp klockan 23:00 ska du notera detta i vaktliggaren, meddela vaktchefen och gå hem.
Enligt överenskommelse med FBK och SBK ska varje vaktpass bära vaktväst.
Gå rundor med ojämna mellanrum under natten. Utöver SSG ska även Finnboda BK och
Svindersviks BK övervakas. Nycklar till SBK ska hänga i nyckelskåpet vid ingången.
Kontrollera att yachterna ligger bra, att husen är låsta och att inga obehöriga befinner sig
inom området. Notera allt som hänt under vaktpasset i liggaren, även om allt varit lugnt.
Hittar du något som behöver åtgärdas, exempelvis trasiga ficklampor, meddela Vaktchefen.
Fyll i vaktliggaren med båda vakternas namn och skriv under rapporten, ifylld rapport är
ett villkor för att passet skall godkännas.

