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Avtal för motorbåtar på Uppsala Kanotförenings 
område vid Ekoln 

 

Båtplats motorbåt 
Beroende på tillgång av plats tillhandahåller UKF mot avgift plats för motorbåtar 
inom föreningens område. Plats erbjuds endast ett år i taget. Båtar som används 
som följe/coachbåtar för kappsegling har företräde framför övriga motorbåtar. 

Medlemskap 
Motorbåtsägaren ska vara medlem i UKF. 

Avgift 
Årsavgift för motorbåten ska erläggas. Avgiften beslutas vid UKF årsmöte. Om 
avgift inte erläggs efter påminnelse betraktas platsen som förverkad. 

Ansvarsförsäkring 
Båtar som hanteras och förvaras på UKF område ska vara ansvarsförsäkrade. 

Ägarbyte 
Om motorbåten får ny ägare ska den ursprungliga ägaren informera UKF om det 
nya ägarförhållandet. Den gamla ägaren ansvarar för båten gentemot UKF fram 
tills den nya ägaren fullgjort sina plikter gentemot UKF. 

Ägaransvar 
All hantering av båtar inom UKF område sker på ägarens ansvar. 

Märkning 
Båt och sjösättningsvagn ska vara tydligt märkta med ägarens namn och 
telefonnummer. Märkningen på båten ska göras på akterspegeln. Ytterligare 
instruktion se UKF hemsida.  
Undantag kan begäras för personer med skyddad identitet. 

Sommarplats 
Båt som har plats på land ska ligga på vagn. Övriga båtar ligger vid bojplats. 

Arrangemang 
I samband med tex. Kappseglingar kan det bli nödvändigt med omdisponering av 
platser. 

Vinterförvaring 
Privata motorbåtar vinterförvaras utomhus. 

Arbetsdagar 
Deltagande i två obligatoriska arbetsdagar ingår i båtägarens ansvar, 
båtupptagning höst och båtuttagning vår. Tidpunkt meddelat på klubbens hemsida. 

Båtupptagning 
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Vid båtupptagning samarbetar alla medlemmar för att bära in jollar och 
säkerhetsbåtar i båthuset. Uppstädning av sin plats och allmänt inom området. 
Instruktion ges av arbetsansvarig. 

Båtuttagning 
Vid båtuttagning samarbetar alla medlemmar för att bära ut jollar och 
säkerhetsbåtar ur båthuset. Plocka ner ställningar och städa upp i båthuset samt 
allmänt inom området. Instruktions ges av arbetsansvarig. 

Allmän ordning 
Båtägare ansvarar för att hålla ordning på sin utrustning så att området ser välskött 
ut. 

Övergivna båtar 
Om avgifterna inte är betalda och ägaren av båten inte går att finna betraktas 
båten som övergiven och UKF beslutar om bortforslade efter anmälan till polisen.  

 

Jag som motorbåtsägare har förstått innebörden av detta 
avtal och godtar mina förpliktelser mot Uppsala 
Kanotförening. 

 
Ort och datum  
Båtägare  
Båt  
Adress  
e-post  
Telefon  
Signatur  

 


