
Hej, 
 
Inkommer härmed med följande motion till KMS Nordöns årsmöte. 
 
Ungefär var tredje båtplats hyrs ut i andra hand, de medlemmar som år efter år upplåter sin/sina 
båtplatser har rimligen varken båtintresse eller båt kvar. I det långa loppet är detta negativt för KMS 
Nordön. För att korta kön till båtplatser och göra dem tillgängliga för de som faktiskt äger båt och har 
båtintresse vill jag med denna motion att två justeringar i ”Avtals- och ordningsföreskrifter för KMS 
Nordön klubbnamn” görs. 
 
1. Möjlighet att överlåta båtplats i enlighet med § 1 tas bort. ”Utan hinder av vad som sa ̈gs i 
fo ̈rega ̊ende stycke fa ̊r ba ̊tplatsinnehavare o ̈verla ̊ta avtalet pa ̊ make, maka, sambo, barn och person 
med vilken ba ̊tplatsinnehavaren inga ̊tt registrerat partnerskap enligt lag (1994:1117 och 2009:260). 
Med sambor avses tva ̊ personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parfo ̈rha ̊llande och har 
gemensamt husha ̊ll enligt sambolag (2003:376). ” 
Detta stycke är i nuvarande lydelse oerhört egoistiskt och exkluderar och försvårar för övriga 
medlemmar i KMS Nordön att få tillgång till båtplats och gynnar på intet vis KMS Nordön. Det är 
orimligt att - som idag - båtplatsinnehavaren har ensidigt rätt och möjlighet att överlåta båtplatsen. 
 
2. Under § 5 A Förtöjningsplats punkt 6 ”Om ba ̊tplatsinnehavaren vill undga ̊ att betala 
sommarplatsavgift sa ̊ ska KMS skriftligt meddelas, senast den 31 januari varje a ̊r, att man har fo ̈r 
avsikt att inte anva ̈nda sin ba ̊tplats och vill att KMS ska administrera en andrahandsuthyrning. Fo ̈r 
detta debiterar KMS en avgift enligt prislista. Dock ingen avgift fo ̈r ba ̊tplatsinnehavare som samtidigt 
hyr andrahandsplats.”  
 
Till detta stycke läggs ytterligare en mening, ”Andrahandsuthyrning är begränsad till maximalt 3 år 
under avtalstiden.” 
 
 
Väl mött på årsstämman! 
 
Vänligen, 
 
Henrik Nordqvist 
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