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Ordförandens spalt
Bästa medlem i Flottans Män Södertälje,
kvinna som man. Ett nytt år har tagit sin
fart och många är vi nog som längtar
efter ytterligare en säsong bland
kamrater ute på Notholmen. Som den
kamratförening Flottans Män så är det
just därför vi finns, vi träffas kring vårt
gemensamma intresse och har trevligt
tillsammans.
Det är också på sin plats att när vi går in
på det nya året att summera det gamla.
Utan
att
föregå
årsmötet
och
årsberättelsen så har vi under året
arrangerat ett antal aktiviteter utanför
ordinarie aktiviteter som Sillfrukost till
exempel. Läs mer om det under rubriken
Sammanfattning aktiviteter 2012.
Dock har det stundtals varit en smula
klen uppslutning och pessimisten i mig
tolkar det som att vi arrangerat ”fel”
sorts aktiviteter, optimisten säger att vi
har en del medlemmar som har goda
idéer
på
träffar
värdig
en
kamratförening. Vad tycker du?
Kåre Willoch, fd. statsminister i Norge
har uttryckt sig liknande : ” Om du har
en stor erfarenhet, varför bära på den
själv?”

Inför 2013 gör vi också ett omtag kring
Notholmsgruppen
Den
tidigare
Notholmsgruppen och andra medlemmar
har dragit ett stort lass under flera år. Jag
har all respekt för de som gjort sitt
yttersta och därtill.
Som styrelse har vi satt upp ett par
riktlinjer för Notholmsgruppen och även
tillsatt en sammankallande i form av
Reine Andersson. Reine kommer att
starta arbetet med att formera en grupp.
Vill Du vara med? Hör av dig till Reine
eller någon i styrelsen.
Du är mer än välkommen till årsmötet.
Med kamratliga hälsningar
Thomas Westerberg
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Kallelse årsmöte
Kallelse till föreningens årsmöte
Samtliga medlemmar hälsas lördagen
den 9 mars kl.16.00 välkomna till
Nyckelskolan, Ekensbergsgatan 34 i
Södertälje. Vi kommer att hålla
sedvanliga årsmötesförhandlingar och
avsluta med smörgåstårta med något att
dricka och fika. Rösträtt gäller för dem
som betalt medlemsavgiften för 2013.
Använd det bifogade inbetalningskortet
och betala de avgifter som gäller för dig!

Sammanfattning aktiviteter 2012
Medlemsmöte med föredrag.
Rolf B Bertilsson höll ett föredrag om
Södertälje kanal. Medlemsmötet avsåg
att skapa dialog kring Notholmens
skötsel.
Besök på Berga 6 oktober 2012.
4.sjöstridsflottiljen var värd till FM
Nynäshamn, FM Haninge och FM
Södertälje.

Medlemsavgift 225: Fiskekort 100: Båtavgift, sommar 150: Båtavgift, vinter 150: Förtäring vid årsmötet 75: Styrelsen kommer till årsmötet att
föreslå
oförändrade
avgifter
till
kommande säsong och medlemsavgifter
för verksamhetsåret 2014.
/Styrelsen

Bland fartyg och båtar mellan
Landsort och Köping
Vår medlem Anders Knutas höll ett
föredrag kring sitt arbete som lots och
sjöfart i Södertälje området.
Besök på Vasamuseet 29 jan
Vasamuseet förärades ett besök av en
liten med tapper skara.
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Uppdrag Notholmsgruppen
För att underlätta för Notholmsgruppen
och tydliggöra gruppens roll så har vi
tagit fram nedanstående uppdrag.

Uppdrag Notholmsgruppen
Syfte och bakgrund
Notholmen är en viktig del är den
verksamhet som FM Södertälje driver.
Givet de intäkter och utgifter föreningen
har är det mycket viktigt att förvalta och
utveckla byggnader, bryggor och annan
utrustning på Notholmen.
Kring verksamheten på Notholmen finns
ett engagemang av medlemmar och icke
medlemmar som även det är viktigt att
förvalta och utveckla.
Notholmsgruppen är den gruppering av
medlemmar och icke medlemmar som
prioriterar, leder och koordinerar
utveckling
samt
förvaltning
av
Notholmen.
Återkommande aktiviteter
Notholmsgruppen koordinerar och leder
de
aktiviteter
som
är
årligt
återkommande:
•
•
•
•

Våröppning
Arbetsdag vår
Arbetsdag höst
Stängning höst

Årsplan Notholmen
Notholmsgruppen tar fram en årsplan
som beskriver de prioriterade aktiviteter
som är beslutat av Notholmsgruppen.
Samförstånd om årsplanen ska råda
mellan Notholmsgruppen och styrelsen.
Budget och kostnader
Till styrelsens sista styrelsemöte inför
årsmötet ger Notholmsgruppen ett
budgetförslag till styrelsen som täcker
kostnader förknippade med Årsplan
Notholmen.
Påverkan
Notholmsgruppen väljer representant
som är inbjuden till styrelsemöte FM
Södertälje. Representanten har inte
rösträtt i styrelsens beslut såvida
representanten inte ingår i styrelsen.
Styrelsen förväntan till mötet är att
representanten orienterar styrelsen om
avslutade och kommande aktiviteter.
Representanten eskalerar avvikelser från
årsplan till styrelsen.
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Föreslagen dagordning årsmöte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Mötets öppnande
Parentation för avlidna medlemmar
Mötet behörigen utlyst
Val av ordförande för årsmötet.
Val av sekreterare för årsmötet.
Val av två personer att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.
Fastställande av dagordning
Styrelsens berättelse.
Kassarapport. , budgetförslag
Revisorernas berättelse.
Beslut om ansvarsfrihet.
Val enligt § 9 i stadgarna.
Beslut om firmatecknare (denna punkt skall anses omedelbart justerad)
Beslut om avgifter på Notholmen 2013 a/ Stugavgift b/ hamnavgift
Beslut om telefonavgifter på Notholmen 2013
Beslut telefonarvode till ordf. sekr. kassör
Beslut om medlemsavgift, båtavgifter och fiskekort för 2014
Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
Frågor som av enskild medlem väckts på sätt som i § 12 stadgas.

Saxat ur ”STADGAR för Kamratföreningen Flottans Män i Södertälje Lokalförening i FLOTTANS MÄNS
RIKSFÖRBUND”
§ 9.
Vid årsmötet skall väljas
1.
Ordförande och vice ordförande väljs växelvis för en mandatperiod av två år. Kassör och
sekreterare väljs av årsmötet växelvis för 2 år.
2.
Styrelsens övriga medlemmar väljs växelvis för en mandatperiod om två år. Ersättare i
styrelsen väljs för ett år.
3.
Två revisorer jämte två ersättare för dessa, om så anses erforderligt.
4.
Valberedningskommitté bestående av tre personer samt en ersättare.
5.
Firmatecknare.
Enligt § 10 i stadgarna så åligger det valberedning att senast en vecka före årsmötet till styrelsen ingiva
förslag på kandidater till i § 9 föreskrivna val, varpå dagordningen presenteras i sin helhet på årsmöte
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