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Ordförandens spalt
Först och främst vill jag uttrycka min och styrelsens uppskattning för de arbeten som utförts
på Notholmen under våren 2014.
Många svåra och tunga arbetsuppgifter har utförts som ligger föreningen till gagn under
många år framöver.
Som enskild person kan också du bidraga med lite svett och glädje. Ingen arbetsuppgift är för
liten eller obetydlig.
Vi hade i år ett årsmöte som det minst sagt stormade kring och det rörde frågan om hur
personer med icke bakgrund i Marinen ska väljas in i föreningen enligt den s k
"gummiparagrafen".
Bakgrunden var att det fanns olika förslag till stadgeändring och åsikter emot stadgeändring
rörande gummiparagrafen.
Styrelsen lade fram ett förslag till stadgeändring inför ett medlemsmöte i februari. Där
dryftades frågan och ytterligare en inriktning föreslogs under medlemsmötet. Efter
styrelsebeslut lade styrelsen fram sitt ursprungsförslag till ändring inför årsmötet d v s ej
enligt medlemsmötets motförslag.
Kring dessa olika inriktningar uppstod en debatt och olika åsikter.
Ur detta kom nu ingen förändring av stadgar fram och den nya styrelsen fick av årsmötet
uppdraget att bereda frågan inför årsmötet 2015.
Utifrån detta ska vi nu agera. Det som hänt kan vi inte vrida tillbaka och nu ska vi se framåt.
Tidigare har vi genom medlemsmöten beslutat att vi ska ta in medlemmar vi
gummiparagrafen.
Det vi nu ska besluta om är hur vi fattar beslut om nya medlemmar via gummiparagrafen.
Sittande styrelse har nu tagit fram ett arbetssätt för hur frågan ska beredas och det görs
genom:
1. Medlemsmötet på Sillfrukosten. Då kommer Johnny Schmidt att leda mötet och du som
medlem kan uttrycka hur just du vill att en medlem ska väljas in.
Vi har fortfarande rådande stadgar att luta oss tillbaka på d v s att välja in nya medlemmar på
årsmötet.
Det vi nu ska föra dialog om är:
 Ska styrelsen på egen hand välja in nya medlemmar enligt gummiparagrafen
löpande under året?
eller
 Ska medlemmarna ta beslut om nya medlemmar enligt gummiparagrafen
löpande under året och i vilket forum ska det ske?

Sen kan vi ha olika tankar och funderingar på hur många nya medlemmar per år som ska
antagas, lämplighet, referenser m.m., men vi ska först fokusera på hur inröstningen ska ske
och av vem.
2. Vi har också ett medlemsmöte till vår kräftskiva och där vi får ännu ett tillfälle att lyssna av
varandra.
3. Efter medlemsmötena vid sillfrukost och kräftskiva kommer styrelsen under hösten bereda
inkomna förslag och åsikter. Från detta kommer styrelsen sedan att lägga ett förslag till
stadgeändring.
4. Senare, på ett medlemsmöte innan årsmötet kommer dessa förslag att läggs upp för samråd.
Innan mötet är planen att ett förslag till stadgeändring ska ha kommunicerats via Flaskposten.
5. Beslut och votering kan därmed ske på årsmötet 2015. Beslut om stadgeändring fattas vid
årsmötet och skall för att äga giltighet biträdas av minst två tredjedelar av i röstningen
närvarande medlemmar.
Förslag till stadgeändring skall tillställas samtliga medlemmar och tas upp till behandling på
medlemsmötet (se punkt 4)
På årsmötet kan vi således rösta på:
 det förslag som lagts fram vid medlemsmötet innan årsmötet 2015
... eller
 att nuvarande stadgar kvarstår
Det av de två förslagen som biträds av minst två tredjedelar av i röstningen deltagande
medlemmar kommer därmed att vara giltigt.
Oavsett beslut i slutändan så ska vi agera som sig bör i en kamratförening. Vi ska visa respekt
för varandras åsikter och idéer samt hålla en god ton medan detta bereds av oss medlemmar!

Årsmötesnytt
Vid senaste stämman valdes en ny styrelse som idag består av:
Thomas Westerberg, ordf 2015 Reine Andersson, ord ledamot, ansv Notholmsgrp 2015
Lennart Persson, v ordf 2016
Kenneth Sandås, ord ledamot 2016
Christer Norman, kassör 2016
Jörgen Sandås, suppl 2015
Inger Hellström, sekr 2016
Håkan Ågren, suppl 2015
Anders Westerberg, ord ledamot 2016
Angående sekreterarfunktion skedde en felaktighet vid stämmobeslutet. Mandatperioden
skulle ha varit 1 år i s t 2 år enligt föreningens stadgar om växelvis mandattid.
Sillfrukost - Medlemsmöte
Lördagen den 14 juni hålls den traditionsenliga Sillfrukosten. Dessförinnan är det utlyst ett
Medlemsmöte som i år hålls mellan 10 - 12. Till Medlemsmötet är Johnny Schmidt inbjuden
som mötesordförande.
Var och en tar med sig det man vill äta och dricka.

Avgifter för Notholmen 2014
Stugavgift/dygn
medlem 100 kr
gäst till medlem 130 kr
Hamnavgift/dygn
medlem 60 kr
gäst till medlem 100 kr
övriga 150 kr

Fiskekort 2014

150 kr

Båtplats, sommar
Båtplats, vinter

200 kr
200 kr

Kassören ser helst att du betalar in din/a avgifter direkt på plusgiro, nr 336174-8.
Bokning av stuga
Katrin Norman kvarstår som bokningsansvarig för stugorna även i år. Du når henne på telefon
070-386 11 30
Hamnvärd
Vår tidigare hamnvärd Anders W har avsagt sig uppdraget som hamnvärd. Styrelsens
förhoppning är att alla medlemmar som är ute på Notholmen tar uppgiften att möta upp vid
bryggorna och att visa nybesökare runt på ön fram till dess att någon ny hamnvärd utsetts.

Liten tillbakablick
Hej alla medlemmar i Flottans män. Nu har sommarsäsongen börjat rulla igång och
förhoppningsvis blir sommaren lika fin som förra året.
Notholmens formella öppning var den 12 april med sol och blåst. Det kom ca 20 personer som
hjälpte till med stora som små bestyr. Efter en lång vinter är det ju mycket som skall göras.
Håkan och Anette fixade lite lunchförtäring i halvtid. Visst är det konstigt att varmkorv alltid
smakar så gott utomhus.
Arbetshelgen, efter öppnandet, var också en helg i strålande solsken och varmt. Ungefär 10
personer ställde upp och största insatsen gjordes med att fortsätta betongförstärkningen av
bryggan. Det var mycket slit men fint blev det.
Arbetet hade redan i mars månad förberetts med att firma Sjöanläggningar kom ut till
Notholmen med stenkross och brädor och balkar.
Ännu längre tillbaka, i mitten av november, transporterades bastuhuset över till Notholmen,
och står nu uppställt vid toaletterna. Huset lastades på en flytbrygga och bogserades sedan
över till sin plats. Bastun är inte iordningställd än men arbetet med färdigställandet kommer
att ske efter hand som vår ekonomi tillåter.
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