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Flaskposten
KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR

Ordförandens spalt
Under ett antal år så har den sk gummiparagrafen diskuterats, länge, flitigt, ibland
hetsigt och främst senare tid HUR. Att vi ska
välja in medlemmar den vägen har vi tidigare
tagit beslut kring och den vägen har vi alltid
omfamnat nya kamrater. I detta nummer av
flaskposten beskrivs den process för
stadgeförändring som styrelsen kommit fram
till efter att ha fått just det uppdraget av
årsmötet 2014. För att bottna, inte gå på grund,
så är det viktigt att du är med och tar ställning i
kommande medlemsmöte och slutligen
årsmötet 2015.

Jag och min fru Jane, köpte en liten segelbåt
under senare delen av denna sommar och jag
tror vi fått en något skev bild av båtlivet. Sol,
sol, sol, ingen vind och varmt vatten. En helt
underbar sommar har passerat och många
härliga dagar på Notholmen.
Det fortsätter att hända saker på vår holme som
är en viktig del av vår verksamhet och en
gemensam mötespunkt. Föreningen finns för att
främja kamratskapet mellan oss och det är
viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar kring
våra tillgångar. Det finns en mycket god
potential hos många av oss att sluta upp till
gemensamma aktiviteter som arbetshelg och
öppning/stängning, Som i så många andra
föreningar har vi även ett antal individer som
ger det lilla extra, länge och väl.
Sen ska vi inte glömma att inte alla har hela
knän, raka ryggar, friska ben och så är det i en
förening, då ska andra som klarar av bördan
bära vidare på den.

Slutligen, en av mina personliga motivationer
till att jobba med styrelsearbete i FM Södertälje
har alltid, och kommer att fortsätta vara, att
betala tillbaka. Att betala tillbaka lite av det jag
fick som barn och ungdom ute på Notholmen.
Det gjorde också att jag tjatade in mig i Flottan.
Det jag fick var förutom härliga somrar var
berättelser, skratt och ett och annat visdomsord
av de äldre. En av många gubbar och gummor
som var med och påverkade mig var Rune
Andersson. Rune gick bort för en kort tid sedan
men minnet av en leende Rune sitter kvar hos
mig.

En viktig del nästa säsong blir att öka tillgängligheten till att komma ut till Notholmen, som
ovan skrivet så är det en viktig mötespunkt för
oss medlemmar, nära och kära. Där behövs det
till så att vi kan ta oss över sjön utan att ha stort
A i gymnastik. Vi bör även jobba på att öka
komforten i stugor, till exempel nya sängar.
Förslag har börjat läggas och planeras. Det
finns som sagt lite saker att fila på. Kom gärna
med förslag som inom rimligheten och
ekonomins gränser ger oss ytterligare lite mer
grund till en ökad gemenskap. Engagemang i
Notholmsgruppen är ett exempel på hur du kan
bidraga.

Med kamratliga hälsningar
Thomas Westerberg
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Regional 5-kamp på Gotland
6 september 2014
5-kampen arrangerades i år av FM Gotland vid
deras klubbstuga i Visby.
Mycket bra arrangerat med lite samkväm med
mat på fredagskvällen och sedan började
tävlingen kl 10:00 på lördagen med kaffe och
smörgås.
Entusiastiska gänget som slöt upp till Nyckelskolan
Foto Christer Norman

Grenarna bestod av:
- Avståndsbedömning
- Internationella signalflaggor
- Kubb
- Ringkast
- Varpa

Stängning av Notholmen
18:e oktober var det sedvanlig stängning av
Notholmen. Där vi bl.a. ställde undan det mesta
av utemöblerna och förberedde Notholmen
inför vintern. Efter utfört arbete bjöds det på
grillad korv med bröd.

Medlemsmöte 25 november
Medlemsmöte kommer att äga rum
Nyckelskolan den 25 november kl. 18:00.
Föreningen bjuder på ärtsoppa och kaffe.

i

E-post

/Lennart Persson

Idag finns ca 60 e-mailadresser i föreningens
medlemsmatrikel och det är ett mycket bra sätt
att kunna kommunicera ut nyheter och
händelser.
Så för dig som inte skickat in din e-mailadress
eller har ändrat den så meddela någon i
styrelsen om din adress. På det sättet slipper vi
utgifter för portokostnader som kan användas
till förbättringar på Notholmen.

Arbetsdag på Nyckelskolan

Bortgång

Jag och min fru Mariann var enda deltagarna
från Södertälje så vi fick förstärkning från
Stockholms kontingent, Sigrid Zetterström.
Trots brist på samträning så hamnade vi på 4:e
plats totalt med 20 poäng. Västerås Lag 2 vann
med 25 poäng.

11:e oktober var en extra aktivitet på
Nyckelskolan för att ta bort ett trä däck och vi
fick möjlighet att få ta vara på trallvirket för
användning på Notholmen

En av våra äldre medlemmar, Rune Andersson,
gick bort i slutet av september i år. Rune blev
83 år och hade då varit medlem i föreningen
sedan 1965.

Röstning om stadgeändring
På följande sidor redovisas styrelsens förslag
hur en eventuell stadgeändring kommer att gå
till.
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Bakgrund
I samband med årsmötet i mars 2014 fick den nyvalda styrelsen uppdrag av årsmötet att inför årsmötet
2015 bereda ett förslag hur en eventuell stadgeändring rörande inval av medlemmar i föreningen som
inte tjänstgjort i Marinen ska se ut.
Styrelsen planerade att lyssna in medlemmars åsikter via ordinarie medlemsmöte på sillfrukosten.
2014. Men då det blev hårda nordliga vindar på 18-20 m/s och deltagandet sågs bli väldigt lågt p.g.a.
av svårigheten att ta sig ut till Notholmen ställdes mötet in. Beslutet gjordes att hänskjuta frågan till
nästa ordinarie medlemsmöte på kräftskivan.
Följande frågeställningar togs upp till diskussion på medlemsmötet den 16:e augusti
•
•
•

att inte ändra stadgarna
att ändra stadgarna och låta styrelsen besluta
att ändra stadgarna och låta medlemsmöten och årsmötet besluta.

Efter detta har styrelsen individuellt även lyssnat till medlemmars åsikter och det har på ordinarie
styrelsemöten diskuteras kring en eventuell stadgeändring.

Förslag till process att ta beslut kring en eventuell stadgeändring
Styrelsen har tagit uppdraget från årsmötet och lyssnat på föreningens medlemmar och kommit fram
till följande:
Steg 1 - Medlemsmöte, presentation av process omröstning
Styrelsen kallar till medlemsmöte den 25 november för att inför årsmötet presentera och förankra hur
omröstning ska ske.
Följande förslag har tagits fram av styrelsen i enlighet med det uppdrag som givits styrelsen.
Deltagande medlemmar på årsmötet ombedes att via omröstning ta ställning till om:

Ska inval av medlemmar utan tjänstgöring i Marinen
(gummiparagrafen)
fattas av annat än årsmötet?
Omröstning sker öppet såvida ej sluten sådan begärts. Rösträknare kommer att väljs på årsmötet.
Ändring kräver att 2/3 av deltagande medlemmar på årsmötet biträder förslaget.

Villkor för att nuvarande stadgar behålls
Överstiger inte antalet röster 2/3 av deltagande medlemmar på årsmötet kommer nuvarande stadgar att stå fast,
dvs. inval av medlemmar utan tjänstgöring i Marinen fattas av årsmötet.
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Om 2/3 eller mer av deltagande medlemmar på årsmötet röstar för att inval ska göras av annat än
årsmötet
Om antalet röster är 2/3 eller mer av deltagande medlemmar på årsmötet finner att inval av medlemmar ska
fattas av annat än årsmötet så finns två förslag, förslag A och förslag B att ta ställning till.
Förslag A
Inval av medlemmar utan tjänstgöring i Marinen sker av - Styrelsen FM Södertälje
Förslag B
Inval av medlemmar utan tjänstgöring i Marinen sker av - Medlemsmöten och årsmöte

Inför dessa möten kommer medlemmar att förses med samma information som styrelsen har kring
vilka personer som sökt medlemskap.
Omröstning kommer ske enligt stadgar §11. Fullmakter gäller ej, se stadgar
§ 11.
Rösträtt och beslut
Röstberättigade är alla föreningens medlemmar som erlagt stadgade avgifter och är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Omröstning sker öppet såvida ej sluten sådan begärts. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder, utom vid val och sluten
omröstning då lottning skall ske. Vad som sägs om ordförandens utslagsröst gäller även vid styrelsemöte, medlemsmöte och vid sammanträden med verkställande utskottet.

Kriterier för att förslag A eller förslag B ska innebära en stadgeändring
Då detta gäller en stadgeändring är det §13 som styr hur respektive förslag ska vinna kraft som
stadgeförändring.
Det förslag som får 2/3 av rösterna eller fler av på årsmötet deltagande medlemmar kommer således att gälla.
Detta innebär att omröstning kommer att ske tills dess att ett av förslagen får just 2/3 eller mer av rösterna.
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Inför årsmötet
Då styrelsen kallat till medlemsmöte med syfte att bereda stadgeförändring inför årsmötet kommer styrelsen
anse att förslaget tillställts samtliga medlemmar och att det tagits upp på behandling, enligt § 13 i stadgar.

§ 13.
Ändring av stadgar

Beslut om stadgeändring fattas vid årsmötet och skall för att äga giltighet biträdas av minst två tredjedelar av i röstningen
deltagande medlemmar. Förslag till stadgeändring skall tillställas samtliga medlemmar och tas upp till behandling på
medlemsmöte. Slutligt beslut fattas på följande årsmöte på sätt som i första stycket stadgas.

Steg 2 - Årsmöte 2015
Inför omröstningen under årsmötet kommer återigen omröstningsprocessen enligt medlemsmötet att
presenteras i sin helhet.
Vid händelse att 2/3 röstar Ja på frågeställningen och omröstning kommer ske kring Förslag A
och Förslag B

Frågeställning
Ska inval av medlemmar utan tjänstgöring i Marinen
(gummiparagrafen)
fattas av annat än årsmötet?

Det förslag som får 2/3 av rösterna av på årsmötet deltagande medlemmar kommer således att gälla.
Detta innebär att omröstning kommer att ske tills dess att ett av förslagen får just 2/3 eller mer av
rösterna.
Styrelsen inser att detta kan skapa en situation med flera omröstningar samt att vi då välkomnar
konstruktiva diskussioner kring fördelarna hos respektive förslag.
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Illustration av omröstnings processen:

Ställningstagande
kring
stadgeändring

Ska inval av
medlemmar utan
tjänstgöring i Marinen
(gummiparagrafen)
fattas av annat än
årsmötet?

Omröstning

Ingen stadgeförändring

NEJ

Om mindre än 2/3 av deltagande
medlemmar på årsmötet biträder
ställningstagande
medför detta att:
Inval av medlemmar utan tjänstgöring i Marinen sker av:
Årsmöte

Två förslag till stadgeändring
JA
Ändring kräver att
2/3 av deltagande
medlemmar på
årsmötet biträder
förslaget

A

Inval av medlemmar utan tjänstgöring i
Marinen sker av:
Styrelsen FM Södertälje

B

Inval av medlemmar utan tjänstgöring i
Marinen sker av:
Medlemsmöten och årsmöte

Kalendarium

Ändring kräver
att 2/3 av
deltagande
medlemmar på
årsmötet biträder
ett av förslagen

Kamratföreningen Flottans Män
Ansvarig utgivare: Thomas Westerberg
Redaktör: Jörgen Sandås
Webbsidan: www.flottansman.se/sodertalje
Plusgiro: 33 61 74-8
(Järna Bilcentrum AB bidrar till tryckning och
distribution av Flaskposten)

• Medlemsmöte 25 november klockan 18:00 i
Nyckelskolan
• Årsmöte 7 mars 2015 i Nyckelskolan
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