
RÅÅ HELSINGBORG SEGELSÄLLSKAP  

RHSS 

Ansökan om medlemskap  
Namn: 

 
Person‐nr, ååmmdd‐xxxx 

 
Gatuadress 
 

Hem‐tel 
 

Mobil‐tel 
 

Postnr  och  Ort 

 
E‐post 
 

Var vänlig meddela adressändring snarast till kansliet, kansli@rhss.se. 
Nedan; Familjemedlemmar på samma adress som ska ingå i ett familjemedlemskap: 

Namn, person 2 
 

Person‐nr, ååmmdd‐xxxx 
 

E‐post Mobil‐nr: 

Namn, person 3 
 

Person‐nr, ååmmdd‐xxxx 
 

E‐post Mobil‐nr: 

Namn, person 4 
 

Person‐nr, ååmmdd‐xxxx 
 

E‐post Mobil‐nr: 

Namn, person 5 
 

Person‐nr, ååmmdd‐xxxx 
 

E‐post Mobil‐nr: 

 

 Segelbåt                        Motorbåt                                Ej båt 
 
Båttyp                                                            Båtens namn  
 
VHF ___________________________________ 
 

Yrke/intresse eller kan vara behjälplig med? 
 

 
   Medlem registrerad i BAS  dat.                                             Nr  

 
   Medlem inlagd i PAC  dat.  

 
   Medlemsavgift erlagd dat.  

 
 

  Jag har tagit del av RHSS stadgar och förbinder mig att följa dessa. 
  Jag godkänner att RHSS för ett medlemsregister med ovanstående uppgifter i enlighet med GDPR.  
  Jag godkänner att mitt namn, telefonnummer och båttyp distribueras till medlemmar i en medlemsmatrikel 

 

Underskrift Ort och datum 

• Råå‐Helsingborg Segelsällskap • Västindiegatan 30 • 25271 Råå • 
•  Kansli: 042‐26 17 68  •   Kansli: kansli@rhss.se   



 

 

Info till nya medlemmar; 

Medlemsansökan blir godkänd om inget annat meddelas efter erlagd betalning till  
BANKGIRO  5646 – 7392 

Olycksfallsförsäkring  
Viktigt då villkor kan ändras över tid;  https://svenskasjo.se/wp‐content/uploads/batklubbsforsakring‐
batunionen‐2018.pdf  

 
Båtförsäkring kan tecknas hos Svenska Sjö, som ger medlemmar 10 % rabatt och tillgång till 
försäkringarna Hel medlem och Hel Plus. Självriskbonus vid skadefrihet och assistans dygnet runt. 
Viktigt då villkor kan ändras över tid se; https://svenskasjo.se/vara‐batforsakringar/  
 

Information om klubbens verksamhet finns på:   http://www.rhss.se/ 
Alla medlemmar i RHSS får tidningen Båtliv (en tidning per hushåll) utan kostnad.  
Den ingår i medlemsavgiften som båtklubben betalar till sitt regionala Båtförbund. 
  

Värdet är 360,‐ kronor/medlem och år. 6 nummer/år 

 

Som medlem ges du även möjlighet till följande; 
Tillgång till klubbhusen Råånocken och Åkroken 
Råånocken och Åkroken kan av medlem hyras för privata sammankomster 
Förvaring av mast/bom i mastskjul 
Tillgång till bryggkärror 
Fritt deltagande i veckokappseglingarna 
Tillgång till segelbåt Albin Express ”Helga” 
Social gemenskap vid kurser och föredrag 
Se vidare på http://www.rhss.se/ 

  

Medlemsavgifter  

Familjemedlemskap 850:‐/år 

Medlemsavgift 500:‐/år 

Medlemsavgift make/maka/sambo 350:‐/år 

Medlemsavgift Enskild medlem <30 år 250:‐/år 

Medlemsavgift junior 100:‐/år 

Plats i mastskjul  Halvår (helår) 

Kort mast 200:‐ (400:‐) 

Medellång mast 250:‐ (500:‐) 

Lång mast 300:‐ (600:‐) 

Bom 100:‐ 
 

 

• Råå‐Helsingborg Segelsällskap • Västindiegatan 30 • 25271 Råå • 
•  Kansli: 042‐26 17 68  •   Kansli: kansli@rhss.se   
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