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Prövning av medlemskap 
Prövning av medlemskap sker genom kontroll hos körkortsregister (tel 0771-17 18 19) och 
kronofogdemyndigheten (0771-529400 begär registerförfrågan) samt personligt samtal.  
B-körkort krävs. Insats och årsavgift måste vara till fullo betalt innan man får nyttja 
bilen/bilarna. 

Medlemmars skyldighet 
Varje medlem är skyldig att medverka i bilpoolens verksamhet (högst 2 timmar/månad) t.ex. 
genom att vara bokningsansvarig, styrelsemedlem, bilvårdare eller bokföringsmedhjälpare. 

Alla medlemmar och nyttjare måste ha körkort. Körkort ska uppvisas i samband med ansökan om 
medlemskap i föreningen. 

Bokning 
Bokning sker på bilpoolens webbplats. Minsta bokningsbara tid är en timme. 

Ändringar och avbokningar 
En bokning kan ändras eller avbokas fram till bokningens sluttid. Ändring/avbokning kan endast 
göras av den som utfört bokningen eller av Systemadministratören. Avbokning av bokad tid utan 
kostnad är möjlig fram till 24 timmar före bokningens starttid. Vid senare avbokning debiteras 
tim- eller dygnsavgift for bokad tid, dock högst för de första 24 timmarna. Om bilen bokas av 
annan person slipper avbokaren betala för de timmar bilen används av annan person. Se 
Bilpoolens separata bokningsregler för mer information. 

Förseningsavgift 
Vid försenad återlämning betalar bokaren även efterföljande persons timtid till bilpoolen (minst 
en timme) om denne inte kunnat senarelägga sin resa eller använda annan bilpoolsbil istället. Om 
överskriden bokningstid inkräktar på en annan medlems bokning sa debiteras den medlem som 
felaktigt utnyttjat bilen for de extra kostnader (utöver bilpoolens ordinarie debitering) som detta 
medför. Den drabbade medlemmen skall i första hand utnyttja en annan poolbil, i andra hand en 
hyrbil men har rätt att åka taxi om det gäller en kortare resa (max 15 km). 

Medlemskonto 
Varje medlem har ett medlemskonto. Den som önskar sprida sina betalningar över året kan sätta 
in pengar i förskott på ett medlemskonto som avräknas då körningarna skall betalas. 

Betalning for körningar som görs under en månad ska vara bilpoolen tillhanda senast den sista i 
månaden efter. Inbetalning av köravgifter görs till Bilpool i Västs bankgiro 5784-7048. Ange 
köravgifter och ditt namn. 

Uteblivna betalningar - Påminnelseavgift på 50 kronor tas ut om betalning inte inkommit under 
månaden efter körmånaden. 

Avstämning 
Kontoavstämning görs mellan den 1:e och den 10:e i månaden efter körmånaden. När avstämning av 
körjournal är utförd skickas kontobesked ut med e-post (utan kostnad). Den som inte har e-post får 
betala 150 kronor/per år för utskick (porto, kuvert, utskrift samt aktuellt styrelse/stämmoprotokoll). 

Inköp - Kvitto på inköp 
Alla inköp som görs för föreningens räkning måste av redovisningsskäl redovisas på separata 
specificerade kvitton. D v s inga privata inköp får finnas med på samma kvitto. 
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Utgiften attesteras genom att den som haft utlägget skriver på sin namnteckning på kvittot. D v s man 
intygar att beloppet är riktigt och att det avser bilpoolens utgifter. Alla utlägg skrivs även upp i 
körjournalen. 

Nyttjande av bilarna 
Bilarna är utrustade med instruktionsbok, körjournal, och viktiga telefonnummer och adresser. Titta 
noga igenom dessa handlingar innan du använder bilen första gången. 

Bilarna körs på ett vårdat sätt och ev. yttre extrautrustning monteras bort då det inte behövs, för att 
minska luftmotstånd och bränsleförbrukning. 

Bilarna är rökfria. Djur får transporteras i bilarna om de transporteras i bur och i övrigt görs enligt 
gällande myndighetsregler. Resor utanför Norden med bilarna måste först godkännas av styrelsen. 

Nyttjaren får inte lämna ut fordonet eller låta någon annan framföra detsamma om nyttjaren inte själv 
är med som passagerare i fordonet. 

Innan du börjar använda bilen: läs av kilometermätaren och kontrollera att uppgiften stämmer med 
föregående användares körjournal. När du avslutar resan: anteckna i körjournalen! 

Tankning 
Bilen ska i första hand köras på (bio)gas. Kontokort hos FordonsGas kan beställas via styrelsen. 
Tanken ska vara minst halv då du återlämnar bilen. Bensintanken måste också alltid innehålla minst 
några liter bensin för att bilen skall kunna starta. 

Städning 
Efter körning ska du plocka med dig eventuellt skräp och vid behov skaka av golvmattorna. Om bilen 
är mycket smutsig ska den spolas av, helst tvättas. 

Nycklar 
Borttappad nyckel ska omedelbart anmälas till styrelsen. 

Skador 
Alla skador på bilarna ska omedelbart anmälas till styrelsen och skrivas in i fellistan/loggboken på 
föreningens webbplats. 

Självrisk 
Delkaskoförsäkringens självrisk (glas, brand, stöld, räddning och rättsskydd) betalas av föreningen. 
Vagnskadeförsäkringens/vagnskadegarantins självrisk (skador orsakade av föraren, skadegörelse från 
annan, viltskador) liksom trafikförsäkringens självrisk betalas av medlemmen. Självriskbeloppet anges 
i försäkringsbrevet. 

Nyttjares ansvar 
Eventuella andra kostnader för föreningen orsakade av medlem genom lagöverträdelser eller 
vårdslöshet betalas av medlemmen. Den medlem som hyrt fordonet är betalningsansvarig för att 
gällande trafikregler följs samt att betala eventuella biltullar, vägavgifter, p-avgifter, parkerings-, 
fortkörningsböter eller övriga eventuella omkostnader. 

Ändring av regler 
Dessa regler kan endast ändras genom enkelt majoritetsbeslut vid föreningsstämma. 

 

        
Jan Hedström, Mötesordförande    Peter Bryntesson, Mötessekreterare 
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