
 

 
Motala Segelkubb E-postadress Hemsida 
Biskopsvägen  55 info@motalasegelklubb.se  www.motalasegelklubb.se 
Box 5035 Bankgiro 
591 05 Motala 205-1290 

ANSÖKAN OM MEDLEMSSKAP 

 

Namn: ________________________________________________________________________ 

Personnummer: (10siffror) ________________________________________________________________________ 

Adress: ________________________________________________________________________ 

Postnummer: ________________________________________________________________________ 

Ort: ________________________________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________________________________ 

Mobiltelefon: ________________________________________________________________________ 

E-postadress: ________________________________________________________________________ 

OBS Samtliga siffror i personnumret behövs för både dig och anmälda familjemedlemmar. 

För det fall du har familjemedlemmar som du vill skall erhålla familjemedlemskap lämnar du 
deras personuppgifter nedan. Vi utgår från att familjemedlemmar har samma postadress som 
huvudmedlemmen. 

Namn: ________________________________________________________________________ 

Personnummer: (10siffror) ________________________________________________________________________ 

Namn: ________________________________________________________________________ 

Personnummer: (10siffror) ________________________________________________________________________ 

Namn: ________________________________________________________________________ 

Personnummer: (10siffror) ________________________________________________________________________ 

Namn: ________________________________________________________________________ 

Personnummer: (10siffror) ________________________________________________________________________ 

Namn: ________________________________________________________________________ 

Personnummer: (10siffror) ________________________________________________________________________ 

Fortsätt på ett blankt papper om ni är fler familjemedlemmar. 

 

Fyll i nedanstående uppgifter om den båt du vill skall upptas i klubbens eskader. Saknar du 
uppgifter sätter du ett streck. Var medveten om att uppgifterna påverkar hur MSK kan placera 
din båt vid boj, brygga och på varvsplan. Ofullständiga uppgifter kan innebära att du kommer få 
en begäran om komplettering. 

Fabrikat: _____________________________________ Typbeteckning: _________________________________ 

Tillverkningsår: _____________________________________ Material: _________________________________ 

Namn: _____________________________________ 
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Längd: _____________________________________ Bredd: _________________________________ 

Bruttovikt: _____________________________________ Djupgående: _________________________________ 

VHF anrop: _____________________________________ Segelnummer: _________________________________ 

Försäkringsbolag:____________________________________     AIS: _________________________________ 

Nedan sätter du kryss i den ruta som stämmer de önskemål du har rörande din båt eller jolles 
förvaring och placering: 

Text Ja Nej 

Jag vill vinterförvara min båt på varvsplan   

Jag vill ha plats vid brygga för min båt   

Jag vill ha en bojplats för min båt   

Jag har en jolle   

Jag önskar bryggplats till min jolle   

 

Genom att skriva under denna handling godkänner jag/vi Motala Segelklubbs villkor för 
medlemskap och avgifter. Jag godkänner också att Motala Segelklubb registrerar lämnade 
personuppgifter samt att dessa behandlas enligt den av Motala Segelklubb fastställda policyn 
vilken jag/vi härmed bekräftar att jag/vi tagit del av. 

Underskrift av medlem samt familjemedlem som fyllt 18 år. 

 

……………………………………………………… ……………………………………………………… 

Ort och datum  Ort och datum 

 

……………………………………………………. …………………………………………………… 

Namnteckning  Namnteckning 
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Information om personuppgiftsbehandling  
–  medlemmar 

 

Motala Segelklubb, fortsättningsvis kallad MSK, behandlar personuppgifter i enlighet med 
svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du 
rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.  

MSK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i 
kontakt med MSK genom att kontakta oss på info@motalasegelklubb.se. Medlemskapet i MSK är 
frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter. MSK behöver emellertid vissa 
personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem i MSK. Lämnar du inte uppgifterna 
kan MSK inte registrera dig som medlem och återkallar ditt medgivande till behandling av 
uppgifterna medför det att ditt medlemskap i MSK upphör.  

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda 
ändamål.  

De personuppgifter som vi behandlar om dig är följande: 

1. Medlemsnummer 

2. Namn 

3. Personnummer 

4. Adressuppgifter 

5. E-postadresser 

6. Telefonnummer 

7. Yrke eller yrkesutbildning 

Utöver ovanstående personuppgifter behandlar vi även uppgifter som inte är att anse som 
personuppgifter såsom uppgift om ditt båtinnehav, brygg- och/eller planplats samt bojsten.  

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i MSK är laglig för 
att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att MSK har ett berättigat 
intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål. Behandlingen är 
också nödvändig för att MSK skall kunna uppfylla sina åtagandet mot de föreningar och 
organisationer till vilken klubben är ansluten. 

MSK behandlar endast känsliga personuppgifter i undantagsfall och när detta har stöd i lag eller 
utgör en nödvändighet för fullgörandet av MSK:s åtaganden. Känsliga personuppgifter är sådana 
uppgifter som rör persons hälsa, kön, sexuell läggning o likn. uppgifter.  

Dina personuppgifter behandlas för att MSK skall kunna: 

1. Uppfylla MSK:s åtaganden enligt avtal. 

2. Upprätthålla en god registervård. 
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3. Sköta medlemsadministrationen. 

4. Sköta fakturering och klubbens ekonomi. 

5. Publicera anmälningslistor avseende tävlingar samt resultat från tävlingar. 

6. Lämna stadgeenliga uppgifter till Svenska Båtunionen med tillhörande distriktsförbund, 
Svenska Seglarförbundet med tillhörande distriktsförbund, IdrottOnline och Riksidrotts-
förbundet. 

7. Skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. 

Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att utveckla MSK:s verksamhet samt 
för statistiska ändamål.  

Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att MSK ska kunna säkerställa 
medlemmarnas identitet.  

Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i MSK:s  IT-system. Dina 
personuppgifter kan också komma att lämnas ut till de organisationer och företag som MSK 
samarbetar med för nödvändig behandling för MSK:s räkning.  

Har du ett funktionärsuppdrag kan dina kontaktuppgifter delas med organisationer som 
Svenska Seglarförbundet, Svenska Båtunionen och dessa organisationers distriktsavdelningar. 
Vi lämnar dina adressuppgifter till tidningen Båtliv för distribution av densamma. Vid all 
hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.  

Lagringstiden 

Dina personuppgifter lagars så länge du är medlem i MSK.  

Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphört raderas dina personuppgifter. MSK kommer 
därefter endast att lagra dina personuppgifter om sådan skyldighet följer av lag eller myndighets 
föreskrift som grundar sig på lag. Till exempel finns en arkiveringsskyldighet som innebär att 
vissa av dina personuppgifter kommer att sparas i sju år. 

Dina rättigheter 

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Detta innebär att du kan begära att få 
tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga 
personuppgifter rättade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och 
begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. 

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@motalasegelklubb.se.  

Du har också rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten med eventuella klagomål om du är 
missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. I Sverige är det Datainspektionen som är 
tillsynsmyndighet. Vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och 
begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.  

Genom att godkänna MSK:s medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om 
personuppgiftsbehandling. 
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Du kan hitta ytterligare information om behandling av dina personuppgifter på Svenska 
Båtunionens och Svenska Seglarförbundets hemsida liksom på IdrottOnlines hemsida. 
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Avgifter Motala Segelklubb 

 

Medlemsavgift 

300 kr/år 

 Medlemsavgift för familj 

450 kr/år 

 Inträdesavgift för båtägare 

1000 kr 

Avgiften betalas av den som har båt på varvsplan, i varvsbyggnad vid boj eller 
brygga. I avgiften ingår avgift för medlemsnyckel.  

Är du medlem och skaffar båt men redan har nyckel betalar du en engångsavgift på 
800 kronor. 

 Medlemsnyckel 

200 kr (100 kr återlämnas då medlemskap upphör och nyckel lämnats tillbaka)  

 Planhyra för sommar eller vinter 

50 kr/m²  Båtens längd x bredd 

250 kr för större eka eller roddbåt inom MSK område. 

400 kr för extra vagn på MSK område.  

För att få förvara båten på MSK:s område under tiden 1 juni till 30 augusti krävs 
styrelsens tillstånd. Ansökan skall inges skriftligt till styrelsen före den 1 maj. 

Den som förvarar båt på MSK:s område under tiden 1 juni till 30 augusti utan 
tillstånd från styrelsen debiteras dubbel planhyra. Upprepar båtägare förseelsen 
följande år fördubblas den avgift som utgår för vart år som förseelsen pågår. 
Exempel för det fall din normala planhyra är 1 000 kronor blir den 2 000 kronor 
första sommaren, 4 000 kronor år två o. s. v.  

Varvshyra för sommar eller vinter 

70 kr/m²  Båtens längd x bredd  

Båtägarservice 

250 kr/år, förutsätter att du är medlem. 
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Tillgång till mastkran, mastskjul, brygga, bunkring av vatten, tömning av 
septiktank m. m. 

Avgiften betalas av den som har båt vid boj eller brygga men inte förvarar båten 
vintertid på klubbens område.  

 Bryggplats med Y-bom 

1200 kr/år 

 Bryggplats med boj 

600 kr/år  

Jolleplats/brygga 

200 kr/år 

Ny bojsten 

1500 kr 

Renoverad bojsten 

750 kr 

Schackel och kätting 

50 kr/schackel. Kätting enligt gällande dagspris. 

Kranlyft för medlem 

200 kr/lyft för medlem som inte förvarar båt på MSK:s område eller i 
varvsbyggnad.  

I plan- och varvsavgift ingår under de tider som fastställs för sjösättning och 
upptagning ett lyft på våren samt ett lyft på hösten. 

250 kr för medlem som begär sjösättning eller upptagning utanför ordinarie 
tid. Extra avgift för lyft utgår inte för medlem vid lyft för reparation, deltagande i 
segeltävling eller för tvätt av båtbotten. 

Kranlyft för icke medlem 

500 kr/lyft – giltig försäkring krävs. 

Hyra för varvsnyckel 

Varvsnyckel ingår i hyra av plats i varvslokal.   

Vill du hyra nyckel till varvslokalen för tillgång till maskinellutrustning utan att 
hyra plats i varvslokal utgår en avgift för nyckel om 50 kr/mån 

Förrådshylla i Gula huset 

250 kr/år och hylla. 
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Sjöbod 

500 kr – inte möjligt att teckna nya hyreskontrakt för sjöbod. 

Bryggan 

Utan tillstånd 100 kr/dygn. 

Behöver du ligga vid bryggan längre tid än över dagen skall du kontakta 
hamnkapten för att få tillstånd.  

Ej utförd arbetsplikt 

150 kr /tim. Arbetsplikten uppgår förnärvarande till 6 tim/år. 

Hyra av klubbhus för medlem (max 60 personer) 

700 kr 

Extra avgift för värme tillkommer under november, december, januari och februari 
med 500 kr. 

 Hyra av klubbhus för icke medlem (max 60 personer) 

2 500 kr 

Extra avgift för värme tillkommer under november, december, januari och februari 
med 500 kr. 

Den som hyr klubblokalen skall vara känd av klubbmedlem, ha anknytning till 
båtliv och vara över 30 år.  

Klubbvimpel 

200 kr/st 
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