
Rutin för ut- och återlämning av KSS nycklar

Utlämning av Medlemsnyckel (märkt B), alternativ 1:

1. Medlem som vill ha nyckel betalar avgift (500 kr deposition plus 100 kr rekporto) 600 kr 
till KSS bankgiro (617-0922) eller Swish (123 562 2741). På betalning anges                         
B-NYCKEL + medlems namn.

2. Kassören skickar ut nyckel med rekommenderat brev.
3. Kassören meddelar registeransvarig om utlämnad nyckel.
4. Registeransvarig registrerar nyckelinnehav och depositionsbelopp i medlemsregistret.

Utlämning av Maskinnyckel, alternativ 1:

1. Medlem som vill ha nyckel betalar avgift (500 kr deposition plus 100 kr rekporto) 600 kr 
till KSS bankgiro (617-0922) eller Swish (123 562 2741). På betalning anges                         
M-NYCKEL+ medlems namn.

2. Kassören kontrollerar att medlemmen genomgått maskinutbildning.
3. Kassören skickar ut nyckel med rekommenderat brev.
4. Kassören meddelar registeransvarig om utlämnad nyckel.
5. Registeransvarig registrerar nyckelinnehav och depositionsbelopp i medlemsregistret.

Utlämning av Medlems- och Maskinnyckel, alternativ 2:

1. Nyckel kan hämtas hemma hos kassör Per Björklund, Elers väg 8, Lyckeby (Spandelstorp). 
Man sparar då porto 100 kr.

2. Ring kassören på 0708-120316 för att komma överens om tid för hämtning. Betalning sker 
med Swish eller kontant (500 kr per nyckel) vid hämtning.

3. Kassören meddelar registeransvarig om utlämnad nyckel.
4. Registeransvarig registrerar nyckelinnehav och depositionsbelopp i medlemsregistret.

Återlämning av nyckel (B- nyckel och maskinnyckel):

1. Medlem tejpar nyckel på ett papper som läggs i kuvert märkt ”Kassören” i KSS brevlåda vid
grinden. Papperet ska vara påtecknat med medlems namn samt bankkonto eller 
swishnummer för återbetalning. Om man inte har möjlighet att att lämna nyckel i KSS 
brevlåda skickar man den istället i ett rekommenderat brev till Karlskrona Segelsällskap, 
Seglarevägen 8, 371 37 Karlskrona.

2. Kassören meddelar registeransvarig om återlämnad nyckel.
3. Registeransvarig avregistrerar nyckelinnehav och meddelar kassören om återbetalning av 

deposition.
4. Kassören återbetalar deposition.

Ut- och återlämning av huvudnyckel (märkt A) till berättigad medlem sker enligt annan rutin. För 
info kontakta kassören.
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