STADGAR
Arende

St

Stadgar fOr samfallighetsfdrening bildad enligt lagen (1973:1L50) om
forvaltring av samfiilligheter. Lagens bestiimmelser om fdrvaltringen
skall gdlla i den min inte annat framgir av dessa stadgar.
Fo^reningens

Firmo

SZ
Somftilligheter

fuma iir

r0-8t03

rn

Det eller de anlAggningsbeslut som lanhndterimyndigheten fattat om
denna gemensamhetsanliiggning iir ramen f6r forvaltringen.

SE
Grunderno for
forvoltningen

Samftilligheten(erna) skall fdrvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestiimts om dess (deras) iindamil.

Sa
Medlem

Medlem i fdreningen iir iigare till fastighet eller diirmed jiimstiilld
egendom som har del i samfiillighet upptagen under g 2.

SS
Styrelse
scite,

sommonscittning

So
Styrelse

vol

For fdreningen skall finnas en styrelse med siite
kommun.
Styrelsen skall besti

uu 7

ledamoter

i

Nacka

5
""n 3-

suppleanter.

Styrelsen viiljs vid ordinarie fdreningsstiimma.
Mandattiden f6r ledamot iir
7 Ar och for suppleant ett ir.
Forsta gAngen val tiger rum skall 9
ledamdter vtiljas pA ett Ar.
Stiimman utser ordfdrande bland styrelsens ledamdter. Idvrigt konstituerar styrelsen sig sjdlv.

Sz
Styrelse

kollelse till
sommontrcide,

f6redrogningslisto

Kallelse av ledam6terna till styrelsesammantriide skall ske
dagar fdre sammantriidet. Kallelse skall innehAlla
uppgift om forekommande iirenden.

minst n

Suppleanterna skall inom samma tid underriittas om sammantriidet
och fdrekommande iirenden. Ledamof som iir forhindrad att ndrvara,
skall genast meddela detta till ordforanden, som har att omedelbart
kalla suppleanti ledamots stiille. Suppleant som ej tjtinstg0r i ledamots
stiille har riitt att ntirvara vid sammantriidel men har inte rdstriitt.

SE

Styplle
beslutforhet,
protokoll

Styrelsen iir besluffor niir kallelse skett i behorig ordning och minst
halva antalet styrelseledamoter iir niirvarande. Utan hinder hiirav
skall styrelsesammantriide anses beh0rigen utlyst om samtliga ordinarie ledamdter infunnit sig till sammantrtidet.

*niffi-*::;:; ;*:ffi;]""
mening som bitriides av ordfdranden.

Utan att ha angivits i kallelsen fAr iirende avgoras om minst tvi tredjedelar av styrelseledamoterna iir ntirvarande och ense om beslutet.

i:?,:t'JilTffi ::il*1[tH*?l;,""tr:fl"f:i,ilff

rasu'fan

Den som deltagit i avgorandet av iirende tiger anfora reservation mot
beslutet. Sidan reservation skall anmiilas fdre sammantriidets slut.

Over iirenden i vilka styrelsen fattat beslut skall fdras protokoll som
upptar datum, deltagande ledamoter och suppleanter, kort beskrivning av iirendet, styrelsens beslut samt anfdrda reservationer. Protokollet skall iusteras av ordfdranden eller annan ledamot som vid fdrfall for ordforanden lett sammantriidet

Sg
Styrelse,

brvoltning

S&relsen skall:

t fo-atta samfdlligheten(ema) och foreningens frllgi ngar,
2 fdra redovisning dver fdreningens riikenskaper,
2a ansvara fdr att protokoll f6rs vid fdreningsstiimma
3 fora forteckning civer deliigande fastigheter, deras andelstal

och

tigare,

4

irligen till ordinarie stiimma avge forvaltningsbertittelse 6ver
fdreningens verksamhet och ekonomi,

5

om forvaltringen omfattar flera samfiilligheter eller annars iir
uppdelad pi olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas
andelar inte iir lika stora i alla verksamhetsgrenama, fdra siirskild redovisning for varje sidan gren,

6

i dvrigtfullgdra vad lagen fdreskriver om styrelsens handhavande av foreningens angeliigenheter.

Sto

Revision

For granskning av styrelsens forvaltning skall medlemmama pA ordiI
revisorer
narie foreningistiimma
suppleanter.

utse I

Revisionsberiittelse skall overliimnas

och

till styrelsen

senast tre veckor

fdre ordinarie stiimma.
S

tt

Rrikenskopsperiod

S

F6reningens riikenskapsperiod omfattar tiden

tz

Underhdlls och

Till foreningens underhAlls- och fdmyelsefond skall irligen avsiittas

fd,rnyelsefond

minst

30000

kronor.

$ ts
Fcireningsstcimmo

Ordinarie stiimma skall irligen hillas under
tid och plats som styrelsen bestiimmer.

)Ufn,

-Anad pn

Styrelsen kan niir den finner det erforderligt utlysa extra stiimma. I
fuhga om medlemmars riitt att begiira att extra stiimma utlyses giiller
47 g3 st. lagen om forvaltning av samfiilligheter.

Om stiimma skall godkiinna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfeille att frin det kallelseitgard vidtagits ta del av debiteringsliingd, utvisande detbelopp som skall uttaxeras, vad som beldper
pA varje medlem och niir betalning skall ske. Fdre ordinarie stiimma
skall dessutom fcirvaltringsberiittelse och revisionsberiittelse fdr den
avslutade riikenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas
tillgAnglig fiir granskning under samma tid.

Sta
Kollelse fill stommo

Styrelsen kallar till sttimma. Det skall ske

Kallelse skall ske

genom bfeV

senast l{ daqar

fore sammantriidet.
I kallelsen skall anges tid och plab fclr stAmman,
vilka tirenden som skall forekomma pA stiimman,
uppgft om plats dar i S 1,3 angivna handlingar finns tillgiingliga.
Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarDrev
nas kiinnedom genom
S ts
Molioner

Medlem kan genom motion vticka fdrslag rdrande foreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas p& ordinarie stiimma, skall vara
styrelsen tillhanda senast under A0ft \
minad.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hAlla dem tillgiingliga fdr
medlemmarna tillsammans med forvalbringsberiittelsen.

S to
Dogordning vid

stdmmo

Vid ordinarie stiimma skall fdljande iirenden behandlas:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
L1
12
13

val av ordforande for stiimman
val av sekreterare fdr sttimman

val av tvi justeringsmiin
sgrelsens och revisoremas beriittelser
ansvarsfrihet for styrelsen
framstiillrringar

frin

styrelsen eller motioner

frin medlemmarna

ersiitbring till styrelsen och revisorerna
sVrelsens f6rslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringsldngd

val av styrelse, styrelseordfdrande och suppleanter

val av revisorer och suppleanter
fuhga om val av valberedning

dvriga frAgor
meddelande av plats ddr stiimmoprotokollet hAlles tillgiingligt.

Vid extra stiimma skall behandlas iirenden under punkt 1.,2,3,6,13.

Stz

Disposition ov
ovkostning

S

I det fall stiimman beslutar om att fdrdela uppkommet dverskott skall
detta ske efter medlemmarnas andelar i samflttgheten(erna).

te

Stdmmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omrdstring begiirs.

Ifriga om omrdstning mm giiller 48,49,51 och 52 $ lagen om forvaltning av samfiilligheter.

Niir omrcistning fdretas skall till protokollet antecknas de omstiindigheter angiende rdstrtitt, andelstal, ombud mm som har betydelse f6r
bedomandet av rdstresultatet.
Val skall ske med slutora sedlar om nAgon begiir det.

S tP
Flero verksomhets-

grenor

Skall omrdstning ske ifrilga som ber6r flera verksamhetsgrenar
gemensamt har vid tillZimpning av huvudtalsmetoden varje medlem
en rdst 2iven om han har del i flera verksamhetsgrenar,

Vid tillampning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje
medlems r6stetal framriiknas pA ftiljande siitt. F6rst reduceras medlemmens rostetal inom varje verksamhetsgren i f6rhAllande till verksamhetsgrenens andel i den gemensafiuna verksamhet omrdstningen
avser. Diirefter sammanldgges de reducerade rostetalen for varje
medlem. Verksamhets grenarnas
som iir Igemensam fdr samfalli
e^rna) utgor

:lab

Szo
Protokollsiustering,

tillgdngligh6llonde

Stiimmoprotokollet skall justeras inom tvA veckor efter stiimman och
dtirefter hAllas tillg;ingligt fdr medlerunarna.
Dessa stadgar har antagits

sidan.

vid sammantriide enligt datum pA f6rsta

