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VAKTINSTRUKS
1. Styret fastsetter tidspunkt for vaktens begynnelse og slutt. Tidspunktet blir angitt i innkalling
og i vedlegg i vakt protokoll. Det skal være to voksne personer, over 18 år, til stede på vakt i
angitt tidsrom. De som er innkalt til vakt, skal, senest på vaktdagen, sette seg i forbindelse
med hverandre og forsikre seg om at begge kan møte eller at evt. vikar er eller blir ordnet.

2. Dersom vaktene er, eller blir, forhindret fra å møte den dag de er innkalt, må de selv sørge
for å arrangere bytte eller skaffe vikar. Vaktlister og vikarlister skal finnes i vakthuset og på
RBFG hjemmeside https://graffstranda.no

3. Ved ankomst skal vaktene skrive seg inn i vaktprotokollen. Ved vaktens avslutning skal
vaktene skrive en kort oppsummering av vaktens forløp og evt. meldinger til styret.
Manglende registrering i vaktprotokollen, er å anse som vakt ikke fremmøtt. Å skrive uriktige
opplysninger om fremmøteregistrering eller manglende oppfølging av vaktinstruks, sees på
som et alvorlig regelbrudd! (Ref. vedtektenes §9)

4. Vaktene skal ikke under noen omstendighet utsette seg for unødig risiko. Vaktene skal unngå
å komme i håndgemeng med uønskede inntrengere. Med bringelse og bruk av våpen i
enhver form er strengt forbudt!
I dårlig vær, skal vaktene ivareta sin egen sikkerhet og bruke redningsvest på bryggene.

5. Vaktene skal sørge for å holde ro og orden i båthavnen - opplags- og parkeringsområdet. De
skal, gjennom sin tilstedeværelse, bidra til å sikre foreningens og medlemmenes eiendeler,
og forhindre tyveri og hærverk.

6. Legitimasjon kan avkreves av alle vaktene ikke kjenner (også medlemmer). Vaktene kan,
dersom de finner det nødvendig, anmode personer (også medlemmer) om å fjerne seg fra
foreningens område. Dersom slik anmodning ikke etterkommes, varsles politiet.

7. Vaktene skal jevnlig patruljere på bryggene og opplagsplassene.
Ny vaktrunde bør på begynnes ca. hver annen time. Vaktrundene skal foretas av begge
vakter sammen, grunnet vaktenes sikkerhet.
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Vester merket VAKT skal brukes ved vaktrundene. Utover det som står i punkt. 5, skal det
sjekkes at båtenes fortøyninger er i orden.
De punkter som er angitt i vaktprotokollens sjekkliste skal også følges opp. Vaktsjef / styret
kan tilføye spesielle punkter ved behov. Alle avvik, også de som ikke må utbedres straks,
noteres i vaktprotokollen.

8. Innendørs bruk av TV, radio, PC eller annet utstyr (eller opphold i egen båt) må ikke skje på
en slik måte at vaktene ikke kan utføre sin vaktoppgave.

9. Vaktene skal, i løpet av vakten, foreta forefallende rydding på foreningens område. Ved
vaktens slutt, skal vaktene påse at bygninger er lukket og låst. Vaktlokalet skal være rengjort
og ryddet.

Styret
Oktober 2021

2

