Stadgar
för

FORENINGEN NAVESTADS
VILLAOMRÅDE
u. p. a.

STADGAR
§ 1.
Föreningen, som bildades den 27 juni 1943, har
til uppgift att underhålla föreningens egendomar och
gemensamma områden, verkställa gemensamma in
köp samt tillvarataga andra gemensamma intressen
och verka för ökad trevnad inom sarnhäljet.
§ 2.
Medlemskap.
Alla som äro bosatta inom villaområdet äro be
fogade att til höra föreningen. Ansökan om inträde
göres till ordföranden, tll] godkännande för inträde av
styrelsen.
§ 3.
Avgifter.
Årsavgiften, som fastställes å varje årsmöte, skall
inbetalas före juni månads utgång. Den, som ej i
laga ordning inbetalt sin årsavgift, äger ej rösträtt på
årsmötet.
§ 4.
Utträde.
Medlem, som önskar utträda ur föreningen, skall
skriftligen meddela detta till ordföranden.
§ 5.
Styrelsen.
Föreningens styrelse, som består av fem medlem
mar, väljes för en tid av två år och skall bestå av
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§ 6.
Föreningen tecknas.
Föreningen
valtaren

tecknas

av ordföranden

och kassaför

gemensamt.

§ 7.
Sammanträden.
Ordinarie

årsmöte

hålles

under

junijuli

månad.

Tid och plats härför kungöres genom skriftligt med
delande till föreningens medlemmar å de av förening
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§ 8.
Årsmöte.
Vid årsmöte

skall

förekomma

val av styrelse

och

revisorer och skall den avgående styrelsen framlägga
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§ 9.
Revision.

Revision av styrelsens förvaltning och förening
ens räkenskaper, som avslutas per kalenderår, skall
ske av tvenne revisorer, vilka jämte två revisorssupp
leanter väljas av årsmötet för en tid av två år. Räken
skaperna skola tillhandahållas revisorerna senast fjor
ton dagar före årsmötet.
§ 10.
Ändring av stadgar.

Förslag om ändring eller tillägg till dessa stadgar
skola senast i juni månad skriftligen inlämnas till
styrelsen.
§ 11.
Föreningens upplösning.

Beslutar medlemmarna att föreningen skall upp
lösas, skola samtliga nettotillgångar fördelas lika per
medlem eller om underskott föreligger skall uttaxering
ske efter samma norm. Beslut om föreningens upp
lösning äger giltighet endast om minst två tredje
delars majoritet finns för upplösning.
Ovanstående stadgar ha blivit fastställda och an
tagna vid sammanträde med föreningen den 4 jul'i 1943
och träda omedelbart i kraft.

