
Motion nr 4       210730  
 
Till Uppsala Motorbåtssällskap. 
 

Motion nr 4 UMS 210730  
ang ko systemet till ba tplats 

 

Ändring av kösystemet: Köplats 

 
Det datum man blev medlem på i UMS avgör vilken köplats man får, oavsett när man ställer sig i 
en kö, oavsett vilken kö och oavsett hur länge andra medlemmar har stått i samma kö. Är det en 
"gammal UMS:are" som ställer sig i den kön och det visar sig att den "gamla UMS:aren" varit 
medlem i UMS längre än alla andra i samma kö, så får den "gamla UMS:aren" köplats nr. 1 och 
alla andra flyttas ner. 
 
Så funkar det t.ex. med hyreslägenheterna i Uppsala Hem och på andra ställen. Om den som 
varit medlem längst tid vill ha en lägenhet, får den första tjing på den lägenheten. 
 
Detta kommer också att leda till ett naturligt praktiskt max-tak på antal medlemmar i förhållande 
till antal båtplatser som finns, eftersom sannolikheten minskar för allt senare medlemmar att 
kunna få båtplatser, därav även då kanske poängen med att vara medlem. Det i sin tur gynnar 
vårt problem med överlikviditet och ev. ifrågasättanden kring om UMS skulle vara en ideell 
förening eller inte, eftersom det stora medlemsantalet i sig orsakar problem ur den aspekten. 
 
 

 
Ändring av kösystemet: Stå i flera köer 

 
Man ska få stå i valfritt antal köer, men man får inte ha mer än en fysisk båtplats. Så om man har 
en liten båtplats och önskar en större (för att man vill ha en större båt i framtiden), så får man stå i 
alla köer till de större platserna och så fort man fått en större plats och "bytt upp sig" platsmässigt, 
så kan man sen också byta upp sig båtmässigt. 

Många vill inte investera i en båt innan de har säkrat en plats åt båten. Genom att kunna stå i 
flera köer kan man också på ett mer planerat och ordnat sätt byta till en större, eller mindre båt. 
 
T.ex. om jag har en 2m-plats, men vill köpa en större båt, så kan jag vara intresserad av 2,5, 2,75 
och 3m breda platser. För jag har sett båtar som passar sådana platser som skulle vara 
intressanta för mig att köpa, men jag vill inte köpa någon av dem innan jag har platsen, och jag 
vill inte bara stå i en av dessa tre köer, eftersom vilken som helst hade funkat. 
 
Värdet av att få en plats som funkar väger tyngre än att ställa sig i exakt rätt kö. Systemet bör 
därför justeras för att återspegla den tilltänkta användningen och användarnas behov lite bättre. 
 
 
Arash Adib 
 

 

  



 


