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Säkerhetspolicy NBK 
 
 

Delat ansvar för säkerhetsarbetet i NBK 

 

Föreningsstämman 

Föreningsstämman, som består av klubbens medlemmar, beslutar om hur det övergripande 

säkerhetsarbetet i föreningen skall bedrivas. Exempel på detta kan vara om vi skall ha 

rörelsestyrd belysning, egen personell bevakning (nattvakt), ett kameraövervakningssystem 

eller hur mycket olika säkerhetsåtgärder får kosta. 

 

Styrelsen 

Styrelsen hanterar det löpande säkerhetsarbetet under året. Styrelsen skall alltid följa gällande 

författningar, avtal och föreningsstämmans beslut. Säkerhetsarbetet skall alltid genomföras på 

ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt. Effekten av en föreslagen säkerhetsåtgärd skall alltid 

gå att fastställa. Kostnaden för skyddet får aldrig överstiga värdet på de tillgångar vi vill 

skydda. Upphandling skall ske i konkurrens med ett upphandlingsunderlag som grund. 

 

Båtplatsinnehavare 

Båtplatsinnehavare ansvarar enligt båtplatsavtalet för att följa NBKs styrande dokument. 

Båtplatsinnehavare är också skyldig att rapportera säkerhetsincidenter till styrelsen via 

hemsidan. Båtplatsinnehavare som vill föreslå en förbättring av säkerhetsarbetet i klubben gör 

detta genom att lämna in en motion till styrelsen som bereder ärendet och ser till att det 

presenteras för beslut på nästkommande föreningsstämma. Skulle ett akut behov av en 

omfattande säkerhetsåtgärd vara aktuell finns enligt stadgarna möjlighet att kalla till ett 

medlemsmöte (extra föreningsstämma). 

 

 

Exempel på säkerhetsåtgärder 
 

Vad den enskilde båtplatsinnehavaren kan göra för att skydda sin egendom 

 

1. Bidra till att klubben uppfattas som prydlig och välordnad, vilket anses minska 

benägenheten att begå brott, genom att följa: 

a. Klubbens förtöjningsregler 

b. Klubbens bryggregler 

 

2. Skapa insyn i båten (det finns inget att stjäla) 

 

3. Inte förvara stöldbegärlig egendom i båten 

 

4. Gömma stöldbegärlig egendom 

 

5. Låsa förvaringsutrymmen som används 

 

6. Låta förvaringsutrymmen som inte används vara olåsta 
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7. Låsa fast båten med ett eller flera godkända låsutrustningar i lägst (klass 3) 

 

8. Låsa fast motorn med ett eller flera godkända motorlås 

 

9. ID-märk båt och motor (Securmark rekommenderas av sjöpolisen) 

 

10. Montera startspärr på motorn 

 

11. Montera larm i båten 

 

12. Montera spårningsutrustning i båten 

 

 

Vad båtklubben kan göra för att skydda verksamhetens och båtplatsinnehavarnas egendom  

 

1. Kontrollera att klubbens förtöjnings- och bryggregler efterlevs 

 

2. Arbeta för en närmiljö som inte inbjuder till brott genom välskött parkområde, god 

sikt, bra belysning och intuitiva gränsmarkeringar 

 

3. Införa tydliga säkerhetsåtgärder såsom: 

a. Låst grind med taggtråd 

b. Automatisk grindstängare  

c. Skyltning om privat brygga 

d. Kameraövervakningsattrapper 

e. Skyltning om kameraövervakning 

f. Belysning med skymningsrelä 

 

4. Byta cylinder i grindlåset minst vart femte år. 

 

5. Införa ett kamerabevakningssystem kopplat till jouransvarig medlem 

a. Anropa misstänkta gärningspersoner 

b. Kontakta särskilt utbildade medlemmar  

c. Alarmera polis och sjöpolis 

 

6. Montera rörelsestyrda strålkastare 

 

7. Bygga en bevakningsbyggnad med insynsskyddat fönsterglas (svårt att veta om 

den är bemannad)  

 

8. Bedriva personell bevakning som utförs av klubbens medlemmar vid: 

a. Särskilt brottsutsatta veckodagar och tider 

b. Slumpmässigt valda tider under hela dygnet 

c. Varje natt under säsongen 


