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Alholmens ekonomiska tomtägareförening    

 
p. 7 Förslag om andra beslut om stadgeändring i § 2, att ta bort ur stadgarna att föreningen ska 
bedriva passbåtstrafik. Första beslutet togs på årsmötet 2022-05-28. 
 
Bakgrund 
Årsmötet 2022-05-28 beslutade efter votering med röstsiffrorna 41 mot 17 att det, i enlighet med 

styrelsens förslag, ska tas bort ur stadgarna att föreningen ska bedriva passbåtstrafik (se punkt 12 i 

årsmötesprotokoll 2022-05-28). 

Enligt stadgarna § 39 kan föreningens stadgar ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. 
Beslutet är även giltigt om det fattats av två på varandra följande årsmöten och minst hälften av de 
röstande på första stämman gått med på beslutet, respektive minst två tredjedelar på den andra 
stämman.  
 
Styrelsen föreslår extra föreningsmötet besluta,  
likalydande med det förslag som lades fram till och beslutades av årsmötet 2022-05-28 (se nedan 
sidan 2),  
  
att stryka den tredje punkten i § 2 ”Bedriva passbåttrafik mellan Alholmen och Slut under perioden 
maj – oktober” och  
att stryka ordet ”passbåt” i den fjärde punkten i § 2. 
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Förslag till ändring av stadgar för Alholmens ekonomiska tomtägareförening, för Förslag C och 
Förslag D i Passbåtsdrift Alholmen. 

Nuvarande lydelse Ny lydelse 

2 § Föreningens syfte 
Föreningens syfte är att bevaka medlemmarnas 
ekonomiska och andra gemensamma intressen 
genom att: 

• Bevaka kultur-, miljö- och naturvärden, 

användning och skötsel av 

allmänningarna, samt underhålla 

promenadstigarnas framkomlighet, 

fotbollsplan och dansbana 

• Bevaka användningen av föreningens 

vattenområde. Sköta och underhålla de 

gemensamma dricksvattenbrunnarna 

samt bevaka vattenkvaliteten i dem 

• Bedriva passbåttrafik mellan Alholmen 

och Slut under perioden maj – oktober 

• Bevaka användningen av, och bekosta 

underhåll av, passbåt, passbåtsstuga, 

södra och norra passbåtsbryggornas 

allmänna delar samt isekor 

• Sköta och underhålla övriga 

gemensamma tillgångar  

• Främja åtgärder för medlemmarnas 

gemensamma nytta och trevnad 

• Företräda medlemskollektivet vid 

förhandlingar med externa parter som 

till exempel statliga och kommunala 

myndigheter, föreningar, företag och 

enskilda personer 

• I övrigt bevaka medlemskollektivets 

intressen 
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• Bevaka användningen av, och bekosta 

underhåll av passbåtsstuga, södra och 

norra passbåtsbryggornas allmänna 

delar samt isekor 

• Sköta och underhålla övriga 

gemensamma tillgångar  

• Främja åtgärder för medlemmarnas 

gemensamma nytta och trevnad 

• Företräda medlemskollektivet vid 

förhandlingar med externa parter som 

till exempel statliga och kommunala 

myndigheter, föreningar, företag och 

enskilda personer 

• I övrigt bevaka medlemskollektivets 

intressen 

 

 

 

 


