
SANDNESSJØEN BÅTFORENING http://www.ssjbf.no

INNMELDING / SØKNAD OM BÅTPLASS / MELDING OM ENDRING

Navn

Adresse Postnr. Poststed

Tlf (mobil) Epost*

*Vi sender faktura (kontingent og havneavgift mv.) som vedlegg for å spare portoutgifter.

Skjema gjelder (merk av dine valg)

Medlemskap, og Kr 725 (kontingent og innm.gebyr) er sendt til foreningens konto 4516 27 19967.

Søknad om båtplass. Merk av for båtplass nedenfor og fyll ut opplysninger om båten.

Fast plass (dette gjelder også om du tidligere har hatt fast plass). Kun for medlemmer.

Større plass  (gjeldende plass er ikke bred og/eller lang nok). Se note*

Bytte innenfor gjeldende plass (som er stor/bred nok*). Obs! Hvis du nå går ned i båtstørrelse, blir du

likevel fakturert havneavgift som før - hvis du ikke ber om noe annet i kommentarfeltet.

Midlertidig plass (medlemmer og ikke-medlemmer). Oppgi periode i kommentarfeltet.

NB: Gi oss beskjed hvis du senere ikke lenger ønsker å stå som søker om plass.

*Bredden på plassen er lik bredden på den båten du betaler havneavgift for!

Opplysninger om båten:
Fabrikat/type Årsmodell Byggemateriale Annet byggemateriale

Glassfiber Alum.

Lengde* Bredde* Dyptgående* Motor fabrikat Innenbords Effekt HK

m m m Utenbords

Forsikringsselskap (ansvar) Reg.nummer** Reg på deg?** Flere eiere?***

Ja Nei Ja Nei

* Totallengde (LOA) i meter (inkl. ev. fast el. demonterbar baugnebb/badeplattform). Ev. ca. lengde, bredde og

dybde. Men da tar vi forbehold om å korrigere når målene er klare, og obs - send oppdatert info på dette skjema!

** Hvis båten ikke er reg. på deg, skriv en forklaring i kommentarfeltet (ektefelle/samboer).

NB! Reg.nummer/Skilter (jf. havnereglementet punkt 1) skal være montert godt synlig på begge sider av båten.

*** Oppgi navn/adresse i kommentarfeltet på evt. sameier/deleier (må være medlem av foreningen) .

Kommentarer (for eksempel fam.forhold til den båten er reg. på, eller navn på sameier(e))

Erklæring, dato og underskrift

Sted Dato Underskrift

Medlemskap blir registrert når skjema og kontingent (inneværende år)/innmeldingsavgift er mottatt.

Ny/større båt: Søk i GOD tid på dette skjema. Ikke kom med båten for du har fått anvist plass.

Bytte av båt: Bruk dette skjema for å melde endring, uansett om du mener det er plass eller ikke.

Registrering: Hvis båten ikke er registrert når du får plass, får du 3 uker frist til å få dette ordnet.

Sendes Sandnessjøen Båtforening, Pb 297, 8801 Sandnessjøen, eller som vedlegg til post@ssjbf.no.

Godkjent av styret 31.5.2018 (justert 18.1.21)

Jeg erklærer å ha lest foreningens vedtekter og havnereglement (inkl. regler for bruk av strøm), og forplikter meg 

til å følge disse. Jeg er oppmerksom på at parkering på moloen kun er tillatt når jeg er til stede i havna, og at 

parkering av hengere i havna ikke er tillatt.

Last ned skjema og/eller åpne i din pdf-leser.

http://www.ssjbf.no/

