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Ordningsregler för CMKs medlemmar 
 
Allmänt 
CMK är en ideell förening och klubbstugan har inga öppettider, vilket gör att allt sker i mån av tid och 
möjlighet. Vid behov av hjälp, kontakta någon i styrelsen. 
 
Både rättigheter och skyldigheter medföljer medlemskapet. 
CMK är till för privatpersoner och allt tillträde sker som privatperson. 
Att nyttja CMKs ägor/lokaler i kommersiellt syfte är inte tillåtet. 
Klubbstugan och klubbens område tillhör medlemmarna och att medlemmar träffas, umgås och använder 
området/stugan ser vi som en självklarhet, det är däremot inte tillåtet att anordna privata* 
fester/sammankomster. 
 
Medlem är skyldig att: 

 ladda hem Coboats (se hemsidan), installera och registrera sig enligt anvisning. 
 uppdatera CMK med aktuella kontaktuppgifter omgående vid ändring. 
 uppföra sig trevligt och vänligt mot människor som rör sig på området. 
 städa, plocka upp och hålla ordning efter sig. 
 märka allt material, som förvaras hos CMK, med CMKs gula märkbricka. 
 meddela styrelsen om några fel, brister, brott el dylikt, upptäcks. 
 endast grilla på anvisade platser. 
 betala sina köp i kiosken vid köptillfället. 
 inte låna hem/förflytta CMKs verktyg, eller andra ägodelar, utanför CMKs område. 
 följa de parkeringsbestämmelser som finns och inte ställa fordonen så att tillfart till 

sjösättningsrampen hindras och på så sätt bl.a. hindra räddningsinsatser. 
 uppsägning görs skriftligen till info@kristianstadsbatklubb.se 

 
Medlem har rätt att: 

 rimligt** använda klubbstugan med uteplats, samlingslokal, pentry, WC och dusch. 
 använda CMKs wifi. Kontakta styrelsen för lösenord, dock ej tillåtet att sprida lösenordet till icke 

medlemmar. 
 rimligt** använda CMKs område. 
 låna och använda CMKs verktyg och verkstad(pumphuset).*** 
 ställa upp trailer på anvisad plats. 
 deltaga i CMKs fisketävling 
 deltaga i CMKs arrangerade fester (mot betald avgift om sådan finnes) 

 
Att bryta mot CMKs regler anses detsamma som att motarbeta förenings verksamhet eller ändamål, vilket 
kan resultera i uteslutning eller varning. Vid uteslutning återbetalas inga eventuella depositionsavgifter. 
 
*  att umgås och ta med en nära vän eller två vid ensakta tillfällen är ok. Det är däremot inte ok att en medlem har någon form av sammankomst/fest med 
flertalet icke-medlemmar. Uppstår tvist om vad som anses vara enstaka tillfällen eller flertalet icke-medlemmar avgörs det av styrelsen efter diskussion 
och omröstning. 
 
** innebär att man tex inte hur som helst får ta över och, mer eller mindre, belägra någon del av CMKs ägor tex kväll efter kväll, dag efter dag. Alla 
medlemmar delar med sig i bästa samförstånd. Uppstår tvist om vad som anses som rimligt användande avgörs det av styrelsen efter diskussion och 
röstning. 
 
***ej tillåtet att belägra varken verktyg eller verkstad(pumphuset) över tid. Alla medlemmar delar med sig i bästa samförstånd. Uppstår tvist om, tex vad 
som är över tid, avgörs det av styrelsen efter diskussion och omröstning. 

 
Betalning anses som kvittens på att Ni läst, förstått och godkänner ordningsreglerna. 


