
Proposition från styrelsen till Renöhamnföreningens Årsmöte 2019 03 24

Styrelsen föreslår stadgeändringar samt ändringar i ordningsföreskrifter enligt 
följande.

Stadgeändringar
Nuvarande lydelse
7.2 Kallelse  Kallelse till föreningsmöte skall ske via e-post eller brev om e-post saknas och 
annons i lokalpress minst 7 dagar före mötet.

Förslag på ny lydelse
7.2 Kallelse  
Kallelse till föreningsmöte skall ske via e-post eller brev om e-post saknas minst 7 dagar 
före..

Nuvarande lydelse 
8.2 Styrelsens skyldigheter 
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock 
minst 4 gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än 
hälften är närvarande. För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet
och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet. 
 
Det åligger styrelsen att: 
* Verkställa beslut fattade av föreningsmöte. 
* Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal. 
Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren. 
* Utse en hamnansvarig och två ledamöter i en hamngrupp.  * Bereda ärenden inför 
föreningsmöten och arrangera dessa. 
* Representera föreningen. 
* Förvalta föreningens egendom och medel. 
* Besluta om firmatecknare 
* Besluta om antagning av ny medlem 
* Besluta om fördelning av båtplatser och markarrende.  
* På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.

Förslag på ny lydelse
8.2 Styrelsens skyldigheter 
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock 
minst 4 gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än 
hälften är närvarande. För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet
och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet. 
 
Det åligger styrelsen att: 
* Verkställa beslut fattade av föreningsmöte. 
* Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal. 
Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren. 
* Utse en person eller en grupp hamnansvariga.



* Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa. 
* Representera föreningen. 
* Förvalta föreningens egendom och medel. 
* Besluta om firmatecknare 
* Besluta om antagning av ny medlem 
* Besluta om fördelning av båtplatser och markarrende.  
* På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.

Styrelsen föreslår ändringar i Ordningsföreskrifter
1 Roller och arbete
Nuvarande lydelse
(Sista meningen i stycket)Kassören ansvarar för att kölistor för brygg och byggplatsen finns 
och är uppdaterade.

Förslag på ny lydelse
Styrelsen ansvarar för att kölistor för brygg och byggplatsen finns och är uppdaterade.

2 Ordningsregler hamn-och uppläggningsanläggningar.
Nuvarande lydelse
B. Det är förbjudet att
- utan medgivande från föreningen hyra ut i andra hand. För båtplatser gäller att 
uthyrning mer än 1 månad ska göras via föreningen.

Förslag på ny lydelse
B. Det är förbjudet att
Hyra ut båtplatsen i andra hand mer än en månad utan att meddela föreningen. 
Båtplatsägaren ansvarar alltid att nattvakt och arbetsplikt utförs.

3 Arbetsplikt
Nuvarande lydelse
Medlemmar i Renö hamnförening är skyldiga att delta i gemensamt arbete och vakthållning 
enligt styrelsens beslut. Om någon uteblir vid något tillfälle ska denne betala 1500 kr, vilket 
motsvarar betalning för inlejd ersättare.

Förslag på ny lydelse
Medlemmar i Renö hamnförening är skyldiga att delta i gemensamt arbete och vakthållning 
enligt styrelsens beslut. Om någon uteblir vid något tillfälle ska denne betala en avgift som är
fastställd av årsmötet.

4 Vakthållningsregler



Nuvarande lydelse
Ring och lämna lägesrapport till pågående vakt. Det blir en påminnelse och kontaktskapare 
mellan medlemmarna. Styrelsen bör informeras om eventuella uteblivna bevakningar för att 
kunna göra extra insatser i form av bevakningsbesök eller att sätta in annan bevakare. För 
att täcka merkostnader ska den ansvarige ersätta föreningen med 1500 kr.

Förslag på ny lydelse
Ring och lämna lägesrapport till nästkommande vakt. Det blir en påminnelse och 
kontaktskapare mellan medlemmarna. Styrelsen bör informeras om eventuella uteblivna 
bevakningar för att kunna göra extra insatser i form av bevakningsbesök eller att sätta in 
annan bevakare. För utebliven vakthållning ska den ansvarige ersätta föreningen med En 
avgift fastställd vid årsmötet.

6 Gästplatser  Nuvarande lydelse
Föreningen har 8 stycken permanenta gästplatser. Dessa är placerade på och vid 
Kommunbryggan enligt översiktsskiss. Hyra för gästplats är frivillig dagtid, kostar 150 kr/natt 
utan el och 200 kr/ natt med el. Ansvarig vakt inkasserar avgiften och lämnar kvitto.

Förslag på ny lydelse
Föreningen har 8 stycken permanenta gästplatser. Hyra för plats och el fastställs av 
årsmötet.

7 Kölista båtplats Nuvarande lydelse
Intressenter som köar för att erhålla en båtplats ska betala en avgift årligen, som motsvarar 
den som kommunen har (fn 100 kr/år).(fastställs av årsmötet)

Förslag på ny lydelse
Intressenter som köar för att erhålla en båtplats ska betala en avgift årligen, som fastställs 
av årsmötet.


