§TA}GAR
för
öSIlfA TYM,tINCfi

SAI',IFÄLL I GfiETSFORiit{ING

antagna av föreningsstänoman den j0 junl 1979.
§

I

Narsr

Föreuingens namr

§

2

Sanfiiltighet

Föreningen

iir östra Tynningö sanfiillighetsfr)rening.

förvaltar anläggningssarnfiillighet,

kormen genCIr anliiggningsbeslut den

§

5

Grunderna

§

4

I'bdlern

§

5

Styrelse,

för Samfti[igheten skall förvaltas enligt vad
fönraltniagen ståimts
ffr dess ändamål.

säte,

saumiiln-

sättning

1979 (Dnr A86 SS/17).

som

vid bildandet

sitt

säte i Vaxholns kournrtrr.
S§relsen skal1 bestå av tre ledaniiter och två suppleanter, alla
Föreningens styrelse lr.ar

myndiga och rnedlerm'ar

av. s9y1el- Styrelsen
lal
se, .aöetsår

Styrelsen,
ka1lelse till
samnanträde,
dagordning

\*

be-

i

i

föreniagen.

utses av ordinarie föreningsstiinrna (föreningsståjrrnan).
vvl*"

Styrelsens arbetsår omfattar tiden fran föreningssttfurman
förerrjrrgsstiirunan påfölj ande år.

§7

ti1l-

föreningen är ägare til1 fastighet el1er diirnpd j:imställd
egendom, som i[ar del i sanrfälligheten.

I'bdlem

t

§6

lg april

avseende vägar,

IG11else

ti11

styrelsesanunantråide,

om fcirekommande ärenden,

t

om

vilken ska1l irurehåLla uppgift

skall tiIlställas ledarriterna senast 14
Suppleanterna skall inom salrrta tid till_

dagar före sammanträdet.
stäl 1as r.urderrättelse om sarrnarrträde

t

och förekonrnande ärenden,
Ledanrot, som är förhindrad närvara, skall genast nBddela detta
till ordföranden. Denne skall onndelbart kalla suppleant i ledarDtens stäIle. Suppleant, som ej tjåinstgör i ledanpts stäle, får
näryara vid samnairträdet men har inte rösträtt.

\-)

§

e

St1relse,
Styrelsen är beslutf<jr när ka1le1se skett i belrclrig ordnjng och
beslutftuhet ,
minst två ledarnriter är nänrarande. Utan hiader hiirav skall stfrel_
protokoll
sesamnanträde anses vara behörigen utlyst, om samtliga
ordinarie
ledarfiter infimnit sig til1 sarirnanträdet. ltrende som inte angivits
i kallelsen får avgöras, om n-inst två av styrelseledalnrjterna är
närvarande

och

Son styrelsens

ense om beslutet.

beslut gäller derl rcning

sig. Vid lika röstetal avgörs val

genom

om

vilken flertalet förenar

lottning. I

aruran fråga

?,

gällt--r den mening som biträds av ordföranden.

Protokoll ska11 föras vid sanrnanträde. protokollet, skal1 uppta
datum, deltagande ledanöter och suppleanter, kort beskrirming av
behandlat ärende, styrelsens beslut samt ev skiljaktig nening,
Protokoll skall justeras av ordföranden e1ler, vid förhinder för
derne, av den som lett sanrnanträdet.

§e

Styrelsens
åIigganden

L\

o

Styreisen ska1l

I förvaita sanrfällighetea och föreningens tillgångar,
2 föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3 föra förteckning över de fastighet,er som har del i samfälIig4
5
6

heten, fastigireternas andelstal och ägare,
årligen till föreningsstänmran avge berättelse över föreningens

verksamhet och ekononri,
årligen r"rpprätta utgifts- och inkomststat för föreningen
föreläggas föreniagsstifuman för godkiinnande,

att

årligen upprätta.debiteringsliingd, vari det ut,taxerade beloppet,
sLorleken
- ske anges,av varje medlems-bidråg och när .betalning skall-att fiarnraggas pa ftiiånings;iäunan,
7 om tillgiingliga medel inte räcker ti1l betalning av klar och.
förfallen skuld för vilken föreniagen svarar, ulan arci3srnåI
upprätta ocir på föreningsstänrna framlägga srirskild debiteringskingd samt omedelbart av npdlerunarna uita vad som krävs för *
betal-uing av skulden,
a .tgtg protokoll öv.er b-eslut på föreningsstäurna, vilket ska1l
håIlas tillgiingligt för medienrnarna senast trö veckor efter
stäliman, samt
g i.9ytigt fullgöra-vad tagen (1973:1150) om förvatrning av sam-,
fälligheter föreskriver -om stfrelsens-handhavande av"föreningens angelägenheter.

,

L.\
'

§ 1-Q- t€vision

För granslcring ilv styrelsens förvaltning ska1l föreningsstämnan
utse två revisorer och en revisorssuppleant.
Styrelsen skal1 senast §.ex veckor fore föreningsstärrnran överliirrra
föreni:rgens riikenskaper och övriga handlingar titl revisorerna.
Revisorerna skal1 senast ,f err veckor före föreningsstiirrnan till
styrelsen överlåimna sin berättelse över stfrelsens förvaltning.

§

11 Verksanhetsoch rtikenskapsår

§ 12 Fören:ingsstämnan

Föreningens verksarntrets- och räkenskapsår
1 april * den 31 mars.
Förenurgsståinn'nan
som

stfrelsen

skall

ha11as
bestifurum.

onfattar tid.en den

årligen urder juni på

tid

och plats

Styrelsen får, när den så firurer erforclerligt, utlysa extra förenin3sstänna,

Vidare ä.r styrelsen sk;iIc1ig att j.:a.11a tiII ext::a förenJ-ngsstä.nma., :rär revisorerna. ned angiv.rnd.e av sl:;ä1 sii. k::',;,ver el"l_er.
nä.r clet fö:: angivet änd.a,,r'1l begä::s av rr:r_11 sT :/+
t/) t7!r .lorenl_n3ens
röstberättiga-de med,lemnar. Begä::an oxr extra stän,ra" s!:a11 trara
e kri.f t119.
Tlnder-l-å,ter styreLsen att tiI]rnötesgå begäran om extra stä,'nna,
f6.f den som har begärt stämman kalla tiI1 denna"
ska1l godkiirura uttaxering, ska1l styrelsen bereda rpdl"emnarna tillfälle att från dagen för kallelsen ta del av
debiteringsliingd, utvisande det belopp som skal1 uttaxeras, vad
som belöper på varje medlern och när :betalning skal1 ske, Före
förenin§sstännrnn skall dessutom förvaltningsberättelsen och revisicmsberättelsen för det sistförflutna verksamhets- och riike,lrOn föreningsstämna

L

skapsåret samt utgifts- och inkomststaten för innevarande verksamhets- och räkenskapsår inom sanma tid finnas tilIgåingliga för
granskning.

§ 13 Kallelse till
föreningsstämna

L

l(allelse

til1

skall senast

en månad före stiinnnn
utfärdas av styrelsen genom anslag på föreningens anslagstavlor
och genom brev till adress som medlem skriftligen arunält till styföreningsståirnra

relsen.

I

kalLelsen ska11 de ärenden anges som skall förekonrna på stiinman
samt uppgift liinnas om plats där de i § 12 angima handlingarna
fturns tillgängliga.

styrelsens försorg bringas til1 mddl.errnarnas kännedom Benom anslag på föreningens anslagstavlor och
genom brev til1 adress som medlem skriftligen anmiilt till styrel-

Annat meddelande

skaIl

genom

sen,

§ fC l,lotioner

L

motion till föreningsstännan väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion skall vara stfrelsen ti[handa
senast den 30 april.

Medlem

får

genom

Styrelsen skal1 bereda ingivna motioner och hålla dem tillgängliga
för medlenmarna tillsamnans ned föryaltningsberättelsen.

L
§ 15 Rösträtt vid
förenings-

stänrna m m

vid tiden för stålnmra fullgjort sin bidragss§löghet,
är röstberättigad vid stänunan, Aruran medlem får delta i förhand-

Medlem, son

lingarna"
Röstberättigad nedlem har en röst, oavsett om han äger en eller
flera fastigheter. I fråga som har ekonomisk betydelse ska1l medlerrnarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas
andelstal, om medlen så begär. Ir4edlerns röstetal får dock inte överstiga en femtedel av det sanrnanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättjgade neålenmar.
l,ledlem

får utöva sin rösträtt

genom ombud. Onbud

får

dock inte

4..

frireträda mer än en npdlem.
Beslut fattas enhälligt utan onröstning (ned ackLa$aticn) eller
efter omröstning, om sådan begärs,
[&d urdantag för de i åttonde stycket omförmälda fallen avgörs vid
omröstning alla frågor genon enkel majoritet
Onröstning sker öppet, dock att val
on röstberättigad med.lem så begär,

skall ske rned slutna

sedLar,

Vid onröstning, som ej avser vaL, gäller rrid lika r6stqtal det förslag som biträqls av ordföranden vid mötet. Vid va1 skall i händel-

0

lika röstetal lotten avgörå.
Avser beslut att överlåta eller att söka intecloring i fast egendon
eller att upplåta sådan egendom ned nyrtjanderätt för liingre tid äp
fem år eller dtt ändra dessa stadgar, krävs att beslutet biträds '
se ay

t

av

ninst två tredjedelar av de avgirnna rösterna,

Beslut om åindring av stadgarna skalL genom stfrelsens försorg genast anmiilas tilI ldnsstyrelsen för registrering. Beslutet får ej
tillämpas, innan registrering skett,
§

f0

Dagordning

Vid föreningsstiirnnran skall följande ärenden behandlas :

ningsstiinrran

1

yid före-

Z

rf

för

stiinrnan,

val av ordförande for

ståimnan,

4

va1 av sekreterare för stänrnan,
val av två justeringsrnåin,

5

fråga

3

L

upprop, fullmaktsgrans}ning och faststäIlande av. röstlåingd

6
7

8
9

blivit i

vederbör1ig ordning utlyst,
verksamirets- och förvaltningsberättelsen,
revisorernas berättelse,
fräga orii alisvarsfrihet för stl.relsen
sty.relsens förslag,
om stännnan

10

mot,ioner,

11

fräga om ersättning ti1l stfrelsen och revisorerna,
stfrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt

L?
13
L4
15

debiteri:rgslåingd,
val- för ett år av ordförande i stfrelsen,
val för ett år av sekreterare i styrelsen,
va1 för ett år av kassaförvaltare i styrelsen

16
L7
1i
lt)

fQr ett ån. .t-vå revisorer jänte en revisorssuppleant
e9
-ft'ii;;i Orn vc.1 .-'r valbe:'-dnin;

vsJ.

5.

1r9

29

meddelande om

gåingligt sant
övriga frågor

plats drir stttnroprotokollet hål1s till-

stfrelsen och stfrelsesuppleant har inte rösträtt
vid fråga om beviljande av ansvarsfrihet för stfrelsens förvaltning, vid val av revisorer och revisorssuppleant e1ler
alrnars vid avgörande av fråga för vilken han som stfrelseledamot
är ansvarig,
Ledarnot av

L

L

§ 17 Disposition
av avkE§tning

Fördelning av överskott skall ske efter redlenrnarnas andelar
sanfä1ligheten.

§ 18 Protokollsjustering mm §tåtnroprotokollet skall justeras inom tre veckor eftcr
och dlirefter tillståillas medlerrnarna per post.

.L

L

2s/s/L97e

i

ståtmuur

