
Styrelsens förslag till förändring av Hovenäsets Intresseförenings stadgar 
på stämman 2020

Förslag
1. Inför ett medlemskap utan rösträtt för de som vill stödja föreningen, men som inte är 

boende på Hovenäset.

2. Låt en fråga som vid omröstning får lika röstetal bordläggas för vidare beredning.

Bakgrund
1. Medlemmar i föreningen kan enligt stadgarna de bli som är permanent- och sommarboende på 

Hovenäset. Men det finns de som vill vara medlemmar och stödja föreningen även om de inte 
bor här. Det kan t.ex. gälla före detta hovenäsbor och barn och barnbarn till boende på 
Hovenäset. 
Det är styrelsens uppfattning att den möjligheten skall finnas, men att inflytandet i form av 
rösträtt på föreningens möten bör vara förbehållet de som bor på Hovenäset

2. Det är olyckligt om ett beslut fattas utan en tydlig majoritet ligger bakom beslutet.

  Nuvarande stadgar                        Förslag till nya stadgar
§7 Medlemskap 
Föreningen är öppen för permanent- och 
sommarboende på Hovenäset. Medlemskapet 
omfattar en familj och gäller från och med att 
medlemsavgiften är betald. 
Medlemsavgiften gäller för ett kalenderår och 
betalas i januari varje år. Nya medlemmar 
betalar vid inträdet. 
Medlemsavgiftens storlek bestäms vid ordinarie 
årsmöte och avser efterföljande kalenderår.

§7 Medlemskap 
Föreningen är öppen för permanent- och 
sommarboende på Hovenäset. Medlemskapet 
omfattar en familj och gäller från och med att 
medlemsavgiften är betald. 
Medlemsavgiften gäller för ett kalenderår och 
betalas i januari varje år. Nya medlemmar 
betalar vid inträdet. 
Medlemsavgiftens storlek bestäms vid ordinarie 
årsmöte och avser efterföljande kalenderår.

Möjlighet finns även för enskilda personer och 
familjer som inte är boende på Hovenäset, och 
har ett intresse av att stödja föreningen, att bli 
medlem utan rösträtt. 

§9 Rösträtt 
Varje medlem (familj) har en röst och rätt att 
företräda ytterligare en person (familj) via 
fullmakt. 

Vid behandling ansvarsfrihet har styrelsens 
medlemmar och suppleanter yttranderätt men 
ingen rösträtt. 
All röstning sker öppet såvida inte sluten 
omröstning begärs.
Vid lika röstetal ska lotten fälla utslag. 

§9 Rösträtt 
Varje medlem (familj) boende på Hovenäset har 
en röst och rätt att företräda ytterligare en 
medlem (familj) via fullmakt.
Medlem som inte är boende på Hovenäset har 
yttranderätt men ingen rösträtt. 
Vid behandling av ansvarsfrihet har styrelsens 
medlemmar och suppleanter yttranderätt men 
ingen rösträtt. 
All röstning sker öppet såvida inte sluten 
omröstning begärs. 
Vid lika röstetal ska frågan beredas ytterligare.


