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FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR I STADGAR 2017-05-21
ÄNDAMÅL
§1
Första meningen kompletteras med ”har sitt säte i Norrtälje.”
Texten ”och att i övrigt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen”.
tas bort. Odefinierat och onödigt omfattande ändamål.
MEDLEMMAR
§2
Texten ”och medlemskap” tas bort i första meningen. Onödigt.
§3
Texten ”kontant vid inträdes-anmälan. Ersätts med ”samtidigt med första årsavgiften.”
Hänvisningen ”7 kap. 15§ och 12 kap. 4§” ändras till ”7 kap. 48§ eller 12 kap. 20§”
§4
Maxgränsen höjs från 3 000 kr till ”5 000 kr” för att inte kräva en stadgeändring allt för snart.
§5
Medlem kan erhålla en miljövårdsrabatt på årsavgiften. Storleken av rabatten bestäms av
föreningsstämman. Miljövårdsrabatten dras från följande års årsavgift för medlemmen som utfört
miljövårdsarbete åt föreningen. Arbetets innehåll och omfattning fastställs av styrelsen.
§6
Medlem, som disponerar bryggplats i föreningens hamn, kan erhålla en hamnvårdsrabatt på
avgiften, Storleken av rabatten bestäms av föreningsstämman. Rabatten dras från följande års
bryggplatsavgift för medlemmen som utfört arbete åt föreningen. Arbetets innehåll och omfattning
fastställs av styrelsen.
$5 och $6 tas bort och följande paragrafer omnumreras. Rabatter är omdiskuterat och kan ev vara
skattepliktiga med krav på kontrolluppgifter o dyl.
DISPOSITIONSFOND
§7 blir §5 oförändrad
STYRELSE OCH REVISORER
§8
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om fem ledamöter med två suppleanter,
vilka utses av ordinarie föreningsstämma. Ordinarie föreningsstämma utser vartannat år tre och
vartannat år två styrelseledamöter för tiden till och med den ordinarie föreningsstämma som ska
äga rum under andra räkenskapsåret efter valet. Ordinarie föreningsstämma utser vidare två
suppleanter för tiden till och med nästkommande ordinarie föreningsstämma. Inget hinder finns för
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återval av avgående styrelseledamot eller suppleant.
Ändras till:
§6
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om 3-5 ledamöter med 1-2 suppleanter.
Dessa utses av ordinarie föreningsstämma för tiden till och med nästa ordinarie föreningsstämma.
Inget hinder finns för återval av avgående styrelseledamot eller suppleant.
Ändras för att ge större flexibilitet och förenkla val av styrelse. Ett eller två års mandat spelar
ingen roll med tanke på möjligheten till avgång eller omval varje år.
§9 ny §7
Texten ” vice ordförande, ” i andra meningen tas bort som en anpassning till möjligheten att ha en
mindre styrelse.
Texten ”ev” tas bort ur tredje meningen.
Texten ”tre” ändras till ”hälften av” i femte meningen.
§10 – 12 blir §8 - 10 oförändrade
.
§13 blir §11
Ändras till bara en revisor och en suppleant. Räcker enligt lagen och blir lättare att välja.
FÖRENINGSSTÄMMA
§14 blir §12
Texten revisorerna ändras till ”revisorn”.
§15 blir §13 oförändrad
§16 blir §14
Texten revisorerna ändras till ”revisorn” i punkt f), revisorer till ”revisor” och suppleanter till
suppleant i pkt j) och l)
§17 blir §15
Tiden för kallelsens utfärdande ändras till ”tidigast 6 veckor före och senast 2 veckor före” för
både ordinarie och extra stämma.
§18 blir §16 oförändrad
§19 blir §17 oförändrad
Nytt stycke:
BÅTKLUBB
§18
Vätösunds båtsällskap utgör en integrerad del av föreningens verksamhet. Båtklubben
administreras av föreningens hamnkapten. Hamnkaptenen utses av och inom föreningens
styrelse.
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
§19
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Styrelsen får utse en verkställande direktör för att sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen fastställer den verkställande direktörens arvode.
Den verkställande direktören behöver inte vara medlem i föreningen.
UTHYRNING AV FÖRENINGENS TILLGÅNGAR
§20
Styrelsen äger rätt att hyra ut föreningens tillgångar såsom bryggplatser, sjöbodar, maskiner och
verktyg till föreningens medlemmar. Skriftligt hyresavtal skall upprättas. Hyresbeloppet fastställes
av styrelsen.
Slut på nytt stycke
§18 tas bort då den täcks av §21 (följande paragraf)

