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NATTVAKTSREGLEMENTE 

1. Nattvaktspliktig är, som framgår av given medlemsinstruktion, medlem eller annan med båtplats vid brygga

i Kanikenäshamnen i Karlstad eller som disponerar båtuppställningsplats – utomhus eller i skjul – inom 

Sällskapets område på Kaniknäshamnen. Ordinarie innehavare av bryggplats, vid det datum då nattvakten 

påbörjas innevarande år, ansvarar för att nattvakten fullgörs, oavsett bryggplatsen under säsongen nyttjas av 

annan (bryggplatsbyte, uthyrd i  andra hand etc.). 

     Medlem som under verksamhetsåret fyller 75 år eller mer är befriad från nattvaktsplikt, men kan efter 

egen framställan härom tilldelas nattvakt. Styrelseledamöter är befriade från nattvaktsplikt. 

Styrelsen äger befria annan medlem från nattvaktsplikt om medlemmen utför arbetsinsatser i övrigt inom 

Sällskapet i sådan omfattning att han/hon skäligen bör undantas från nattvaktsplikt. Befriade från nattvakt skall 

vara hamnsektionen tillhanda senast 1 feb verksamhetsåret. 

2. Nattvaktsplikten omfattar att minst en gång per år utföra nattbevakning inom Kanikenäshamnen i Karlstad.

Medlem kan åläggas att utföra nattvaktsplikt vid maximalt två (2) tillfällen per år. 

3. Nattvakten skall utföras mellan 21.00 på kvällen och till 06.00 nästföljande morgon. Styrelsen, eller den

styrelsen förordnar, äger rätt att ge närmare instruktioner om nattvakttjänstens utförande. Styrelsen, eller den 

som styrelsen utser, äger förlägga medlems nattvaktstjänst till tidpunkt föreningen bestämmer.  

Midsommarafton och för tiden mellan den 11 oktober visst år och 1 maj efterkommande år skall ingen åläggas 

nattvaktsplikt. Schema för nattvakttjänstens utförande skall publiceras i Sällskapets medlemstidning samt anslås 

på anslagstavla i Kanikenäshamnen. 

4. Medlem, som har förhinder att utföra nattvaktstjänst på utsatt dag, äger rätt att sätta annan i sitt ställe.

Endast annan medlem i Sällskapet kan komma ifråga som ersättare. Ersättaren måste det år som nattvakttjänsten 

skall utföras, fylla minst arton (18) år. 

5.

Medlem som har förhinder att tjänstgöra enligt schema för nattvakt är skyldig 
att skaffa ersättare. Endast medlem i KSS kan vara ersättare. Ersättaren måste 
ha fyllt minst arton (18) år. Det är ordinarie schemalagd nattvakt som ansvarar 
för att ersättare känner till och genomför nattvakten enligt instruktionen. 

6. Medlem, som inte fullgjort nattvaktsplikt på sätt som förelagts honom, kan hos styrelsen begära befrielse

från skyldighet att utge sanktionsavgift. Styrelsen kan därvid, om det föreligger särskilda skäl, befria 

medlemmen från skyldigheten att erlägga sanktionsavgiften. 

 Såsom särskilda skäl skall anses oförutsedd sjukdom, som hindrat medlemmen från att  

 såväl själv utföra nattvaktstjänsten som att ställa ersättare samt hinder av annat slag,  

 vilket hinder medlemmen inte skäligen kunnat förutse och övervinna, och som hindrat  

 honom från att själv utföra nattvaktstjänsten och även förhindrat honom att ställa ersättare. 

7. Styrelsens beslut att medge respektive avslå begäran om befrielse från sanktionsavgift

 skall antecknas i protokoll från styrelsemöte, varvid styrelsen skall motivera grunden      

 för sitt ställningstagande i frågan. 

 Medlem skall genom  brev, minst tre veckor före det styrelsemöte där frågan om 

 befrielse från sanktionsavgift skall behandlas, få kännedom att frågan om befrielse från  

 sanktionsavgift skall behandlas. 

Medlemmen äger rätt att själv närvara och föra sin talan vid det styrelsemöte där frågan om befrielse från 

sanktionsavgift skall behandlas. 

8. Detta nattvaktsreglemente skall gäller tills vidare.




