
Hej Medlemmar
Årsmötet lyckades ej tillsätta en Styrelse under årsmötet varför årsmötet valde att 
ajournera mötet vid paragrafen för val av styrelse.
Nuvarande styrelse har fungerat utomordentligt, men då vissa i har gjort mer än 15 år i 
styrelsen och vill avgå bör detta respekteras.
Valberedningens förslag, med ett antal vakanser, (se nedan) presenterades vid Årsmötet 
2019-03-24
Nytt datum, tid och plats kommer i separat kallelse från Styrelsen.
Valberedningen vill upplysa föreningens medlemmar att de bör engagerar sig i att få till 
stånd en beslutför styrelse, utan vakanser, vid det fortsatta årsmötet.
Endera genom att själv ställa sig till förfogande eller att aktivt bearbeta eller föreslå 
annan medlem till Valberedningen.
Med medlem avses bokförd medlem eller dennes make, maka, sambo eller särbo
Under förutsättning att bokförd medlem registrerar make, maka, sambo eller särbo som 
familjemedlem.
Fylls inte vakanserna vid det fortsatta årsmötet, förblir föreningen utan styrelse, med ett 
antal olika tänkbara scenarios som följd:

"Kallställa anläggningen" (Slå av ström, vatten, ej sjösätta bryggor mm) intill att ny 
styrelse finns på plats

Ytterligare ajournering av årsmötet
Nedläggning eller konkurs av föreningen
Annat....

Vill du ställa dig till förfogande och eller har frågor om de vakanser som finns?
Kontakta Valberedningen för Renö hamnförening eller medlem i nuvarande styrelse.
Lars Wikström
070-292 60 21
prepp_01@hotmail.com



Renö hamnförening
Verksamhetsår 2019

Grupp/Roll Typ valNamn Tid För tiden Ny tid
Styrelsen
Ordförande Fyllnadsval Vakant 1 år -/2019
V ordförande Omval Jan Isaksson 2 år 2019/2020
Kassör Nyval Vakant 2 år 2019/2020
Sekreterare Sitter Ann-Catrine Möller 2 år 2018/2019
Ledamot/Medl.ansv Fyllnadsval Vakant 1 år 2018/2019
Ledamot Sitter Stefan Sjöberg 2 år 2018/2019
Ledamot Omval Bo Lindgren 2 år 2019/2020
Suppleant Nyval Vakans 1 år 2019
Suppleant Omval Maria Eklund 1 år 2019
Revisor
Sammankallande Sitter Björn Persson 2 år 2018/2019
Suppleant Nyval Harry Andersson 2 år 2019/2020
Valberedningen
Sammankallande Omval Lars Vikström 1 år 2019
Suppleant Nyval Vakant 1 år 2019
Suppleant Nyval Vakant 1 år 2019


