
Instruktion för bokning av nattvaktspass 2019 
 

Elektronisk bokning av nattvaktspass 
 
Klubben har infört möjlighet till elektronisk bokning av nattvaktspassen som 
ett komplement till att skriva upp sig på lista i klubbhuset. Nu har du 
möjlighet att själv välja vaktpass istället för att vänta på att styrelsen ska 
välja åt dig. Klubbens nattvaktsschema når du via Svenska Båtunionens 
hemsida där du loggar in. Adressen är http://batunionen.se tryck på TILL 
BAS-INLOGGNING. 
 

 
 
Använd det Användarnamn och Lösenord som du fått tidigare i ett mail från 
klubben om du har en e-postadress registrerad i registret. Om du inte fått 
några inloggningsuppgifter skickar du ett mail med din e-postadress till 
mail@rbkpiraten.se med Ämne/Ärende: Inloggning BAS. I texten skriver du 
ditt namn och mobilnummer. Vi förutsätter att du skickar mailet från en e-
postadress som du regelbundet använder. Vi skickar då inloggnings-
uppgifterna till dig. 
 
 

 
 
 

 

Instruktioner för att boka ett pass 

För att boka ett pass: 

Klicka på knappen "Boka pass" som du ser på din Startsida när du loggat 
in 



 

 

 

 

Schemat öppnas, och nu ser du samtliga bokningsbara pass för maj 

månad. Du börjar med att välja i vilken månad du vill boka ditt pass: 

(2019 står det förstås i år!) 

 

Klicka på boka. Obs att dagen för vaktpasset står på raden ovanför ”boka” 

En dialog öppnas med ditt namn förvalt.  



 

Lägg in ev. kommentar och klicka på knappen "Spara" 

Nu är din bokning klar! En bekräftelse skickas via mail till den e-

postadress som du lämnat till oss. Om du inte har en e-postadress 

registrerad i båtklubbens register (det ser du i Startrutan när du loggat in) 

så ber vi dig att snarast skicka ett mail med din e-postadress till 

mail@rbkpiraten.se med Ämne/Ärende: Ny mailadress och i texten skriver 

du ditt namn och mobilnummer.  

  
Alla lever ju inte i den elektroniska världen, det är vi medvetna om! 
 
Alla ska naturligtvis ha möjlighet att välja sitt pass själva så långt det går 
innan styrelsen lägger ut kvarvarande pass för dem som inte bokat sig. 
Därför kommer listorna i köket i klubbhuset att finnas på plats från 
lördagen den 18 maj till söndagen den 26 maj. Listorna kommer då att 
sättas upp med de bokningar som redan är gjorda via Internet så att du 
ser vilka lediga tider som finns kvar.     
 
Med vänliga hälsningar 
 
Styrelsen 
 


