
    

Information 2017 om elektronisk … 

• bokning av nattvaktspass  
• rapportering av utförd nattvakt 

• anmälan till arbetsgrupp 

På båtklubbens hemsida gå till – Elektronisk reg. (i vänsterspalten) för 
att läsa mer om dessa möjligheter. 

Medlemmarna kan boka sitt nattvaktspass på nätet från vilken dator 
som helst. Du har alltså möjlighet att i god tid välja ett vaktpass som 
passar dig. Den som inte vill/kan göra bokningen via nätet kan som 
vanligt anmäla sig i klubbhuset på listorna i köket, mellan den 20 och 28 
maj. Därefter lägger styrelsen ut kvarvarande vaktpass på dem som inte 
anmält sig. 

När det blir dags att göra sitt vaktpass kan du enkelt lämna rapporten i 
datorn som står i köket i klubbhuset. Därigenom får styrelsen direkt 
uppgift om att nattvakten fullgjorts och om något inträffat under passet 
eller något behöver åtgärdas på klubbområdet.  
 
Klubben har inrättat klubben arbetsgrupper, som var och en ansvarar för 
sitt arbetsområde. Du kan möjlighet att anmäla dig via nätet till den grupp 
du är intresserad av; du behöver bara ha liten datavana och du kan göra 
det från vilken dator som helst. Grupperna vill ha din anmälan så snart som 
möjligt för sin planering! 

För att klubben och du som medlem ska få största nyttan av de 
elektroniska möjligheterna till bokning, utskick av meddelanden mm 
måste vi ha din e-postadress och ditt mobilnummer. 

När vi fått din e-postadress kommer du att få dina inloggningsuppgifter till 
nattvaktsschemat via mail. Vi kommer inom kort att sända ut uppgifterna till 
alla medlemmar som redan har en e-postadress registrerad hos oss. När du 
bokat ditt vaktpass kommer du att automatiskt få ett mail som kvitto på vilket 
datum du bokat, förutsatt förstås, att vi har din e-postadress i vårt register. 

Din e-postadress och mobilnummer skickar du till mail@rbkpiraten.se, 
glöm inte att skriva ditt namn! 
 

Med vänliga hälsningar 
 

Styrelsen 


