
KALLELSE TILL BS ÅRSMÖTE 2020  

Bästa medlem! 

Kallelse till Brändö Seglare r.f.:s årsmöte  

Brändö Seglare r.f.:s medlemmar kallas till stadgeenligt årsmöte torsdag 30 januari 2020 kl. 18.00 i Brändö 

Lågstadium/Gymnasium (matsalen), Ståhlbergsvägen 2. På mötet behandlas de i stadgarna § 7 nämnda 

ärendena samt styrelsens förslag till ändring av Brändö Seglare r.f.:s stadgar.   

Årsmötesmaterialet publiceras på BS webbplats brandoseglare.fi en vecka före årsmötet. 

Årsmötesmaterialet i form av papperskopia kan avhämtas från Kulosaaren Kukka, Kyösti Kallios väg 2 

(blomsterhandeln i Brändö köpcentrum) under öppethållningstiderna en vecka före årsmötet. Materialet 

kan även beställas via e-postadressen kommunikation@brandoseglare.fi eller av sekreteraren. 

Styrelsens förslag till ändring av Brändö Seglare r.f.:s stadgar   

Världen förändras, och frivilligarbete på föreningsnivå är inte längre lika eftertraktat bland medlemmar som 

tidigare.  

Styrelsen har noterat att mandatperioden på tre år kan skapa utmaningar för valnämnden. Det har ställvis 

visat sig vara svårt att hitta ersättande styrelsemedlemmar för dem som är i tur att avgå, och samtidigt kan 

det finnas styrelsemedlemmar som gärna skulle fortsatt delta i styrelsearbetet, på samma eller en annan 

post, även efter mandatperioden på tre år. På grund av hur föreningens stadgar är formulerade är detta 

idag inte möjligt.  

Styrelsen upplever att det räcker med en verksamhetsgranskare samt en suppleant för denne. Styrelsen 

föreslår därtill två andra förändringar av stadgarna.  

Styrelsen för Brändö Seglare föreslår högaktningsfullt för föreningens medlemskår justeringar av § 1, § 2 

samt § 9 i föreningens stadgar.  

Ändringsförslagen och behandlingsprocessen samt de ikraftvarande stadgarna för Brändö Seglare r.f. kan 

läsas här.  

http://brandoseglare.fi/images/Styrelsens_f%C3%B6rslag_till_%C3%A4ndring_av_BS_stadgar_v1.pdf 

 

Styrelsen 
 

***** 

Vänligen notera att det här cirkuläret är skickat via e-postadressen i BS medlemsregistret Skjulet/Suuli. 

Kolla gärna era kontaktuppgifter inklusive e-postadress genom att logga in med ert medlemsnummer på 

https://suuli.spv.fi/#/login. Ni kan beställa ert medlemsnummer via sekreteraren på e-postadressen 

kommunikation@brandoseglare.fi. 

Följ med informationen om BS på webbplatsen brandoseglare.fi. 



Hej Beni 
 
Kolla hur det här ser ut, blev för mycket text att ha i själva meddelandet så hela juttun finns i länken på 
slutet. 
Jag har lite förkortat inledning. Rättat stavfel i stadgarna. Det där med Villasamhälle kan strykas om man 
vill (men såhär finns det nåt att bita i på mötet). 
Kommentera gärna - helst till min hotmail. 
G 
=============================================== 
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