Befattnings- och Ansvarsbeskrivning - Övärd
Namn:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Uppdaterad:
A. Befattningens syfte
Att på styrelsens uppdrag och instruktioner ansvara för att klubbholmen förvaltas och
underhålls enligt underhållsplan.
I uppdraget ligger att vara ambassadör för klubbens värderingar, regelverk och stadgar samt
att skapa en välkomnande atmosfär för klubbens medlemmar.
B. Huvudsakligt ansvar
- Föreslå, planera, budgetera och projektleda den i samråd med styrelsen årligen
beslutade åtgärds- och aktivitetsplan samt rapportera utfall.
- Sträva mot en välkomnande atmosfär
C. Arbetsbeskrivning
- Projektleda öppning och stängning av ön. Ex.
Planera, inköp av material, kalla medlemmar till arbetsplikt, samordna transport och
arbetsleda arbetet
- Visst eget underhållsarbete särskilt avseende uppgifter som kräver flera dagars löpande
arbetsinsatser. Ex underhåll av fönster, underhåll av bryggor etc.
- Löpande underhåll av holmens skog, mark och fastigheter
- Inom ramen för fastlagd budget. Inköp av nödvändiga verktyg och material för diverse
åtgärder.
- Vedhuggning till bastu
- Planera, kalla och projektleda gemensamma aktiviteter såsom sommarfesten
D. Löpande underhåll / arbetsuppgifter
- Löpande underhåll av färskvattenanläggningen enligt tillverkarens instruktioner. Dagliga
kontroller att anläggningen fungerar som den ska.
- Dagligt underhåll och skötsel av toaletter
- Hantering av sopor enligt särskilda instruktioner
- Avgiftshantering avseende besökande icke medlemmar
- Välkomna gästande båtar och vara behjälplig vid tilläggning
- Inhämta offerter vad gäller allehanda inköp till ön. Ex. för löpande underhåll
E. Befogenheter
- Inom ramen för av styrelsens fastlagda budget självständigt vidta åtgärder enligt
aktivitets- och underhållsplanen samt återrapportera till styrelsen.
Kostnader eller investeringar utanför budget kräver särskilt skriftligt godkännande av
styrelsen.
- Tillrättavisa medlemmar eller andra gäster enligt föreningens stadgar och regler
- Avfärda gästande båtar som inte uppfyller föreningens kriterier
- Tillse att samtliga medlemsbåtar tydligt visar att de är medlemmar antingen genom att
bära vimpel eller klistermärke med klubben emblem

F. Övrigt
- Medlemmar kan erbjudas att frivilligt fullgöra sin årliga arbetsplikt vid besök på ön.
Utförda arbetsplikter rapporteras till styrelsen vid säsongens slut
- Inför höst- och årsmöten skriftligen sammanfatta en ”verksamhetsbeskrivning” avseende
det innevarande, och i förekommande fall, förgående år
- Ö-värden uppmuntra att under säsong vistas så mycket som möjligt på ön under säsong
- Det är önskvärt att Ö-värden har ett genuint båtintresse och helst innehar egen båt.

