Stadgar för Ramsövikens bryggförening
Stadgar för Ramsövikens Bryggförening fastställda vid konstituerande föreningsmöte
den 22 augusti 2010 med ändring antagen på årsmöte 140906, §5 tidpunkt för årsmöte.
1. Ändamål
Föreningens namn är Ramsövikens Bryggförening och är en ideell förening. Ändamålet är
att förvalta bryggan belägen vid samfällighet S:14 på Ramsö. Med bryggplats avses permanent förtöjningsplats vid bryggan vid samfällighet S:14.
Bryggan ägs av föreningen. Varje bryggplats disponeras av den fastighetsägare som fått den
sig tilldelad av föreningens styrelse/hamnkapten.
2. Medlemskap
Medlem i föreningen kan den bli som tilldelats bryggplats vid bryggan S:14.
Styrelsen har rätt att upphäva medlemskap om fastställda avgifter inte betalats eller om
fastställda regler inte efterlevs.
3. Medlemsavgift
Storleken på medlemsavgiften beslutas varje år vid föreningens årsmöte. Syftet med medlemsavgiften är att täcka drift och underhåll av bryggan samt nödvändig administration.
4. Ansvar
Föreningens medlemmar är gemensamt ansvariga för att de riktlinjer som Samfälligheten
fastställt efterlevs. Dock är det varje bryggplatsinnehavare ansvar att se till att förtöjning,
tampar m.m. efterhålls och inte vållar skador på brygga eller andra båtar. Det åligger även
varje bryggplatsinnehavare att följa föreningens hamnreglemente.
Föreningen är ansvarig för att bryggan underhålls och hålls i brukbart skick.
5. Årsmöte och styrelse
Årsmötet
• Årsmötet ska hållas varje år. Tid för mötet bör sammanfalla med tidpunkt då grovsopsbåten besöker Ramsö i månadsskiftet april/maj. Kallelse till årsmöte ska ske
genom anslag på bryggans anslagstavla, minst två veckor före det att årsmötet äger
rum. Kallelse ska även skickas via mail till dem som uppgivit sin mailadress.
• Årsmötet ska besluta om medlemsavgifter samt riktlinjer i övrigt för verksamheten.
Årsmötet ska också besluta huruvida ansvarfrihet för gånget verksamhetsår kan beviljas styrelsen.
• På årsmötet ska en styrelse utses för ett år i taget. Antal styrelseledamöter ska vara
tre och posterna fördelar styrelsen inom sig självt. Dessutom ska årsmötet utse en
revisor, med uppgift att granska föreningens förvaltning och räkenskaper.
• Årsmötet utser en hamnkapten för ett år i taget.
• Årsmötet utser en person som utgör valberedning för ett år i taget.
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• Årsmötet ska protokollföras och justeras av en vald protokolljusterare jämte ordförande.
Styrelsen
• Styrelsen ska protokollföra varje sammanträde
• Styrelsen ska inom sig utse kassör och sekreterare
• Styrelsen ska förvalta bryggföreningen och föreningens tillgångar och föra redovisning över räkenskaperna
• Styrelsen ska föra förteckning över medlemmar och vilka fastigheter som disponerar respektive bryggplats
• Styrelsen ska besluta om vilka inom styrelsen som ska teckna föreningen i frågor
rörande kassa och övrig förvaltning
• Styrelsen ska årligen, till årsmötet, avge förvaltningsberättelse över föreningens
verksamhet och ekonomi
• Styrelsen ska i övrigt fullgöra det som styrelsen ålagts att utföra
• Styrelsen ska administrera eventuella köer till bryggplats och hamnkaptenen
fördelar platserna.

6. Bryggplats
Hamnkaptenen gör varje vår en inventering av platser och fördelar bryggplatser efter
befintligt båtbestånd hos medlemmarna.
Hamnkaptenen gör löpande översyn av stolparna så att de håller måttet.
Vid tilldelning av bryggplatser ska Samfällighetsföreningens riktlinjer för bl.a. närhetsprincip gälla och enligt principen en bryggplats per fastighet. Undantaget från
sistnämnda princip är då alla intresserade tilldelats en bryggplats. Det är då möjligt att
beredas ytterligare bryggplats. Erhållande av bryggplats sker i mån av tillgång och mot
en avgift som fastställts av årsmötet.
Kön för dubbelplatser administreras som en egen kö skild från de andra köerna.
En medlemsförteckning samt förteckning över bryggplatser ska sitta uppsatt vid amslagstavlan.

Styrelsen administrerar en kö för den som är intresserad av bryggplats.
Vilka fastigheter som kan komma ifråga för bryggplats finns upptaget i förteckningen i
Bilaga 1.
Båtarnas storlek begränsas enligt gällande ritning.
Kostnader samt arbete förknippade med varje enskild bryggplats skall bäras av den
enskilde bryggplatsinnehavaren. Stolparna är dock bryggföreningens ansvar och det är
föreningens ambition att av praktiska skäl utföra arbeten i gemensam regi.
8. Stadgeändring
Stadgeändring kräver 2/3 majoritet vid årsstämma. Utöver årsmöte kan styrelsen kalla
till medlemsmöte för att besluta om stadgeändringar och andra viktigare frågor av
gemensam karaktär.
9. Rösträtt
Varje fastighet som är medlem har en röst vid omröstningar. En fastighet med fler än en
bryggplats ger dock aldrig mer än en röst. Beslut fattas vid föreningsmöten med enkel
majoritet.
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Bilaga 1.
Förteckning över fastigheter som kan ansöka om bryggplats vid S:14/Ramsövikens Bryggförening.
Som underlag har i första hand använts Samfällighetens närhetsprincip 1. Hänsyn har även tagits till placering av
eventuell tidigare bryggplats.
Fastighet Bryggplats
1:55		
1:56		
1:58		
1:59		
1:60		
1:62		
1:63		
1:72		
1:73		
1:163		
1:170		
1:185		
1:353		
1:355		
1:435		
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Ägare
Telefon/Mail
Bengt Hedin
bengt@bbrlib.se
Hans Holm
hasseberra@telia.com
Alf Friberg
k3155@hotmail.com
Hans Karlsson
hans.karlsson@lfv.se
Erik Larsson
erik@essist.se
Jan Lindvall
jan@eyecard.se
Peter Romin
peterromin@hotmail.com
Lillemor Wiman
lillemor.wiman@swipnet.se
Anders Jaconelli
anders.jaconelli@nordea.se
Roland Magnusson
roland.magnusson@compaqnet.se
Mats Björling
mats@warnbjorling.se
Rolf Pettersson
rolle@ramso.nu
Maria Palm
maria.palm@naturskyddsforeningen.se
Sören Erkenborn
soren.erkenborn@gmail.com
Grindstugan			

Finns i Samfällighetsföreningens "Riktlinjer för samfälld mark på Ramsö" punkt 6.

