KUNGÄLVS
MOTOR- OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP

Bilaga M:3
KÖREGLER

1. Tilldelning av båtplats
TURORDNINGSLISTA ATT TILLÄMPA VID
TILLDELNING AV BÅTPLATS I KMS-KLUBBHAMN, NORDÖN.
1. KMS upprättar turordningslista för de personer som
önskar båtplats i KMS klubbhamn; Nordön. Turordningen bestäms av det datum, som den skriftliga ansökan registrerats av KMS.
2. Anmälan till turordningslistan skall ske skriftligt på
särskild blankett, där önskemålen klart framgår. Det är
den sökandes skyldighet att så exakt, som möjligt ange
dimensionerade uppgifter, om båtplatsen (bredd, båtlängd, djup, önskat läge, båtens deplacement mm).
OBS! båtens mått får ej överstiga följande:
Längd 12m
Bredd 4m
Vikt 10 ton

3. Efter det att båtägaren tilldelats en plats, stryks han ur
listan.
4. Vid tilldelning av båtplats betalas avgifter enligt aktuell
prislista.
5. KMS uttager en årlig administrationsavgift för alla som
står turordningslistan för båtplats.
6. Plats i turordningslistan får ej överlåtas.
7. Om ändringar lämnas in till KMS som rör båtens storlek,
som i sin tur påverkar båtplatsens storlek, blir ändringsdagens datum den nya turodningen.

2. Båtplatsbyte
TURORDNINGSLISTA ATT TILLÄMPA VID
BYTE AV BÅTPLATS I KMS-KLUBBHAMN, NORDÖN.
3. Efter det att båtägaren tilldelats en plats och accepterat,
stryks han ur listan. Skulle båtägaren få ett förslag helt
enligt önskemål och ändå inte acceptera, ställs han sist i
turordningslistan.
4. Vid båtplatsbyte sker en ekonomisk reglering enligt
aktuell prislista. KMS uttager även en administrationsavgift.
5. Turordningslistan för båtplatsbyte är avgiftsfri.
6. Plats i turordningslistan får ej överlåtas mellan båtplatsägare.
7. Om ändringar lämnas in till KMS som rör båtens storlek,
som i sin tur påverkar båtplatsens storlek, blir ändringsdagens datum den nya turodningen.

1. KMS upprättar turordningslista för båtplatsägare som
önskar byta båtplats i KMS klubbhamn; Nordön. Turordningen bestäms av det datum, som den skriftliga ansökan registrerats av KMS.
2. Anmälan till turordningslistan skall ske skriftligt på
särskild blankett, där skäl för önskemålet klart framgår.
Det är båtplatsägarens skyldighet att exakt ange dimensionerade uppgifter om den nya platsen
( bredd, båtlängd, djup, önskat läge,
båtens deplacement mm).
OBS! båtens mått får ej överstiga följande:
Längd 12m
Bredd 4m
Vikt 10 ton

3. Förhyrning av andrahands-plats
TURORDNINGSLISTA ATT TILLÄMPA VID
TILLDELNING AV ANDRAHANDSPLATS I KMS-KLUBBHAMN, NORDÖN.
1. KMS upprättar turordningslista för de medlemmar, som
önskar andrahandsplats i KMS klubbhamn; Nordön.
Turordningen bestäms enligt följande kriterier:
1) De som står i byteskön men inte kan erbjudas ny
plats hjälps med andrahandsplats
2) Står i hamnen under vintern
3) Anmälningsdatum
4) Hyrt andrahandsplats tidigare
5) Står i kö för köp av båtplats
6) Antal år som medlem
2. Anmälan till turordningslistan skall ske skriftligt på
särskild blankett, där önskemålen klart framgår. Det är
den sökandes skyldighet att så exakt, som möjligt ange
dimensionerade uppgifter, om båtplatsen (bredd, båtlängd, djup, önskat läge, båtens deplacement mm).
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OBS! båtens mått får ej överstiga följande:
Längd 12m
Bredd 4m
Vikt 10 ton
Efter det att båtägaren tilldelats en plats, stryks han ur
turordningslistan.
Vid tilldelning av andrahandsplats betalas avgifter enligt
aktuell prislista.
Turordningslistan för andrahandsplatser upprättas varje
år. Första tidpunkt för anmälan till turordningslistan är
den 1 november året före.
Plats i turordningslistan får ej överlåtas mellan medlemmar. Ny turordning gäller för varje år.
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