Dekaler & QR-koder 2017
Hej,
Vi arbetar hårt med att ha ordning på alla båtar, jollar, master, vaggor, stöttor osv. Det blir ju inte
mindre av allt utan snarare mer. Vi behöver även säkerställa att vi debiterar medlemmarna på ett så
korrekt sätt.
Nu har vi tagit fram QR-koder som alla ska sätta på Klubbens dekal och övrig egendom som master,
jollar, vaggor osv.
Dekalen är således tillbaka i lite ny version med plats för QR-koden och den ska sitta på båten likt
tidigare, det som är nytt är att i stället för att byta dekal varje år så är den nya flerårig, och nya finns
att hämta vid behov i klubbhuset.
Det som är nytt är att vi skapat QR-koder ur medlemsregistret, Bas-K. QR-koddekalen ser ut som till
höger.
QR-kodläsare finns att ladda hem gratis från Appstore och
Google Play om du vill testa själv.
QR-koden innehåller medlemsnummer i klartext, båttyp, ägare
och telefon nummer.
Varje medlem får nu 6 QR-kodsetiketter. Dessa ska så snart som
möjligt sättas på:
1.
2.
3.
4.
5.

Medlemsmärket
Vid mastfoten (avläsbar när den ligger i mastskjulet)
På Jollens akterspegel
Trailern vid handsken
Stöttor/Vaggor nära den del som ligger an mot båtskrovet

Vi kommer likt tidigare kräva att allt det som är relevant ovan är märkt. Om det inte är märkt så vet vi
att det inte tillhör en klubbmedlem, eller är kvarglömt av en tidigare medlem. Det möjliggör för oss
att rensa upp och skapa mer plats för oss alla.
Det blir mycket viktigt att varje medlem håller registret Bas-K uppdaterat med korrekta uppgifter,
inte minst vid byte av båt. Om du bytt båt, be om en ny QR-kod. Tyvärr kommer vi likt tidigare att
kräva böter på icke korrekt medlemsmärke med QR-kod.
Vi är övertygade om att detta lite nygamla system ska underlätta för alla som arbetar inom klubben
och att vi alla kommer att vinna på mer ordning och reda. Vi kommer också lättare att kunna hjälpa
varandra om något oförutsett hänt med medlems egendom, då vi lätt ser vem det tillhör.

