Motion till HSS årsmöte 2021-01-20.
Lyft med HSS kran och användning av truck
Bakgrund.
Vid lyft med HSS kran debiteras i dag en avgift på 200 Kr till HSS för nyttjande av kranen med hjälp av
utbildad kranoperatör. Om kranoperatören vid tillfället har haft truckkörkort har HSS truck kunnat
nyttjas för flyttning av båt på vagn inom HSS varvsområde.
Under 2020 har HSS anskaffat en ny truck och inköps-och servicekostnader belastar HSS budget.
Förslag till ny avgift.
En avgift för trucktransport av båt på vagn inom varvsområdet på 100 Kr införs för att ge ett tillskott
för den ökade kostnaden det betyder för föreningen med inköpet av ny truck, den gäller från 202102-01.
En kursomgång för truckkörkort genomförs under 1:a kvartalet 2021. Personer som inte genomgått
utbildning i föreningen eller på andra sätt kan uppvisa giltighet att köra truck får inte använda
densamma.
Nuvarande ansvarsbefrielse skall gälla för både lyft och transport.

Åtgärd

Pris

Lyft med kran, swish till föreningen, ange
medlemsnummer.

200kr

Flytt av båt på vagn inom varvsområdet med
truck, swish till föreningen, ange
medlemsnummer.

100kr

Kutymen inom föreningen har varit att till den person som ombesörjt lyftet har en gåva om 100kr
som tack för hjälpen delats ut av den person som fått hjälp. Lämpligt är väl att samma
överenskommelse ska gälla även för hjälp med flytt av ekipage med hjälp av trucken, den/de
personer som hjälper till med detta bör erhålla samma gåva enskilt som tack för hjälpen.

Genomförande.
Hemsidans text ändras.
Prislista anslås på varvsboden.

Listor med namn som har utbildning för kranlyft och rätt att köra truck anslås på varvsboden.
Nycklar till truck och fjärrkontroll för kran förvaras i skåp som av föreningen utsedda och utbildade
personer har tillgång till.
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