Stadgeändring
§2
Gällande text
Medlemssskap
Medlemsskap kan vinnas av varje enskild fastighetsägare bosatt inom Ramsö.
Ansökan om medlemskap ställes till styrelsen sm äger besluta därom. Så snart
ansökan blivit godkänd skall den nya medlemmen erlägga den fastställda årsavgiften.
Betalt medlemskap ger rätt att rösta på medlemsmöte. Varje fastighet ger en röst. Vid
avflyttning från Ramsö upphör medlemskapet i föreningen.
Ny text § 2
Medlemskap kan vinnas av varje fastighetsägare bosatt inom Ramsö. Medlemssakp
fås när avgiften är erlagd. Medlemskap upphör då årsavgiften inte betalts i tid. Betalt
medlemskap ger rätt att rösta på medlemsmöte. Varje fastighet ger en röst. Vid
avflyttning från Ramsö upphör medlemsskapet eller övergår till stödmedlemskap utan
rösträtt.
§3
Gällande text
Årsavgift och räkenskapsår
Årsavgiften fastställs av årsmötet och erläggs av under räkenskapsåret, som omfattar
kalenderåret. Medlem som häftar i skuld för årsavgift, har förlorat sin rätt till
medlemskap. Återinträde kan beviljas efter styrelsens prövning, varvid avgiften
erläggs enligt§ 2.
Ny text §3
Årsavgiften fastställs av årsmötet ch erläggs under räkenskapsåret, som omfattar
kalenderåret. Medlem som häftar i skuld för årsavgiften, har förlorat sin rätt till
medlemskap. Återinträde då årsavgift erlagts. Stödmedlem batalar halv årsavgift och
äga ej rätt att rösta på medlemsmöte.
§8
Gällande text
Årsmöte
Kallekse ska utfärdas skriftligen til varje medlem minst 14 dagar i förväg och
dessutom ansås å anslagstavlan föreningens vänthus. Till kallelsen skall fogas
verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt valberedningens förslag.
Ärenden: 12 Motioner som inkommit till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.
Ny text § 8
Kallelse skall utfärdas skriftligt eller med e-post till varje medlem minst 14 dagar i
föväg och dessutom anslås på anslagstavlan i föreningens vänthus, Ramsö brygga,
samt på föreningens hemsida. Styelsens verksamhetsberättelse samt förslag , balansoch resultaträkning anslås på anslagstavlan i föreningens vänthus, Ramsö brygga,
samt på föreningens hemsida. På begäran bifogas dessa i kallelsen. Medlemmar kan
begära att få kallelse, styrelsens verksamhatsbeättelse samt förslag, balans- och
resultaträkning digitalt via e-post. Stödmedlem får ej kallelse.
Ärenden:
Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast den 30 april.

