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GRUNDER 
 
KSS är och skall vara ett segelsällskap som prioriterar segelsporten och segelbåtar. Vägen till 
bryggplats på KSS går därför alltid via segelbåtsinnehav. Medlemmar som av olika skäl inte längre 
kan hantera segelbåt kan efter ansökan till styrelsen beviljas byte till motorbåt med fortsatt 
bryggplats vid KSS. 
 
Denna policy, med riktlinjer, anger under vilka förhållande medlem kan beviljas byte från segelbåt 
till motorbåt samt inriktar styrelsen i det enskilda beslutet. Härvid gäller följande principiella 
grunder; 

• Individen – Medlemmar med flerårigt medlemskap som innehar bryggplats för segelbåt och 
anför ålders och/eller hälsoskäl som grund för byte. 

• Avsedd motorbåt – Avsedd motorbåt skall vara av sådan storlek och utformning att den 
diskret passar in i KSS segelbåtflotta. Motorbåten förväntas vara ”mindre” än innehavd 
segelbåt. 

• Bryggplats/övertagande av bryggplats – Övertagande får endast ske om den övertagande 
kan beviljas tillstånd enligt samma eller likartade grunder som ursprungsbeslutet. 

Riktlinjer 
 
Med ”flerårigt medlemskap som innehar bryggplats för segelbåt” skall förstås; 

• Medlemskap (ej junior, familjemedlem) har förelegat i minst 20 år 
• Medlemmen har i minst 5 år innehaft bryggplats för segelbåt. 

 
Med ” ålders och/eller hälsoskäl” skall förstås; 

• Medlemmen har uppnått en ålder av minst 70 år och medlemskap förelegat i minst 20 år för 
att enbart ålder skall utgöra grund. 

• Medlemmen kan göra det troligt att hälsoskäl förändrar/försvårar möjligheten att fortsatt 
inneha segelbåt. 

 
Med ” Avsedd motorbåt skall vara av sådan storlek och utformning att den diskret passar in i KSS 
segelbåtflotta”skall förstås; 

• Största bredd 3.0 m 
• Deplacementbåt/halvplanande 
• Ruffad, utan flybridge eller annan förhöjning, alternativt öppen. 
 

Med ” Motorbåten förväntas vara ”mindre” än innehavd segelbåt.” skall förstås; 
• Övergången från segelbåt till motorbåt utgår från ”svårigheter” att hantera befintlig segelbåt. 

Motorbåt i samma eller större storlek är oftast inte mer lätthanterlig. 
 
Med ” Övertagande får endast ske om den övertagande kan beviljas tillstånd enligt samma eller 
likartade grunder som ursprungsbeslutet” skall förstås; 

• Övertagande får endast ske om den övertagande (familjemedlem, anförvant, delägare) i 
ansökan kan anföra likartade grunder (ålder/hälsoskäl) för att medges motorbåtsplats. 

• Om övertagande ej kan beviljas får bryggplatsen tillfälligt behållas under högst innevarande 
säsong. 


