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STADGAR
för Gräskobbens samliillighetsförening
Stadgar ft)r samftillighets ftirening, bildaä enllst lagen (1973:1150)
om ftirvaltning av
91qftill1eheter med ändringar som antagits vid"ordlnuriä stammor
t97 9 -06-t2, 1 98 1 -06-0 1, 1 99 1 -05-3 0, 2ö 1 0_0 6 _08, 2)i2_oau
och 20 I 4_03 _27 .
Lagens bestämmelser om forvaltning skall gälla i äen man
inte annat fru*la. u, dessa
stadgar.

§ l Firma
Föreningens firma är Gräskobbens samfiillighets förening.
§ 2 Samfälligheten
Föreningen forvaltar anläqgningssamftilligtreten Kalvsvik ga:"
tillkommen genom anläggningsbeslut 1977-02-22 i denoäfattnirrg äen har r<ir narvaiande
eller genom ändring kommer
att få framdeles.

§3

Grunderna för förvaltning

Samftilligheter skall ftirvaltas iänlighet med vad som vid bildandet
bestämts om dess

ändamå1.

§ 4 Medlem
uea]9.1 i ftireningenät ägaretill fastighet eller därmed jämställd
egendom som har del i
samftillighet upptagen under par agraf 1.
§ 5 Styrelse, säte och sammansättning
För.ft)reningen skall finnas en styrelse äed säte i Haninge
kommun. styrelsen skall bestå av
qju ledamöter samt två suppleanier.
§ 6 Val av styrelse
Styrelsen utses vid ordinarie ftireninssstämma.
Stämman utser ordftirande...Övrig3 lä{amtlter_samt suppleanter
utse pä tvä är,varav tre ledaväljs vade udda årtal och treiäaaÅtiter samt en suppleant väljs varje
f:t:l::Tt":i:Tf-leant
-'Jamnt ar' I'Örsta gängen styrelseval äger rum skall genom lottning mellan då valda
uugä.u,
vilka tre ledamöter som anses valda 6r ett år. ord6ranae vat3s
p"å;tt il.

vid val av styrelse skall om möjligt tillses attvartoch ett u, ,urnnimghetens
delområden blir

representerade.

§ 7 Valberedning
Val skall ft)rberedas av,en av ftireningsstämman utsedd valberedning
bestående av tre
personer, varav en skall vara sammankallande.

§ 8 Kallelse till styrelsesammanträde, föredragningsrista
till.styrelsesammanträde, vilken skall.iniehål"la uppgift om
förekommande ärenden,
Ylt"§":
skall tillställas ledamötema minsi ätta dagar ft)re sammuriäa.t.
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protokoll.
Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet

§ 9 Styrelse, beslutsförhet och

styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhållit minst
hälften av styrelsens röster.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av
ordforanden.
Utan att ha angivits i kallelsen ffir ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får, utan hinder av bestämmelsema i första stycket, avgöras utan kallelse, om samtliga
ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan
reservation skall anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande
ledamöter, korl beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anforda reservationer.

Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall for ordftiranden
lett sammanträdet.
§ 10 Styrelse, förvaltning
Styrelsen skall

o
.
o
.

ftirvalta samftilligheten och foreningens tillgångar,
ftira redovisning över ftlreningens räkenskaper,
ftira forteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
årligen

till

ordinarie stämma avge forvaltningsberättelse över ft)reningens verksamhet och

ekonomi,

o

i övrigt fullgöra vad lagen ftireskriver om styrelsens handhavde av ftireningens
angelägenheter.

§ 11 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmama på ordinarie föreningsstämma
utse två revisorer och två suppleanter.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor flore ordinarie stämma.
§ 12 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden
31 december.

1

januari

till

§ 13 Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas före april månads utgång på tid och plats som styrelsen
bestämmer.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämman skall godkänna uttaxeringskall styrelsen
bereda medlemmarna
det kallelse?tgärd.vidtagits ta del av aeEiiering;itft;;;i*raå-åäiu"iöil","tillfiille uu*Å6
skall ut_
taxeras, vad som belöper på varje medrem ocfr'när
E"iuinrng skall ske.-

-"

Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse
och revisionsberättelse ft)r den
avslutande räkenskapsperioden, samt utgiftr- o.rr"int
oärlstat finnas tillgänglig ftir granskning under samma tid.§ 14 Kallelse till stämma
Kallelse till stämma skall utföras av styrelsen och ske genom
utdelning i postlåda vid respektive fastighet' Haninge kommun kallas genom postftiäandelse
till fastighetskontoret (eller
motsvarande).
Kallelseåtgärd skall vidtas senast två veckor ftire
sammanträdet.

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma
på stämman och lämnas uppgift
om plats däri paragraf 13 angivna handringar n"rr

tiiGå"Lrt".

Styrelsen skall tillse att andrameddelanden kommer
till medlemmarnas kännedom genom
{tireningens hemsida, Gräskobbenkuriren, anslag paguiug"rarrgorna
eller i medlemmarnas
brevlådor.

§ 15 Motioner
Medlem kan genom motion väcka forslag rörande ftireningens
verksamhet.
Motion som skall b-ehandlas på ordinari*tä*-u skall
vÅ
styrelsen tillhanda senast den 3l
januari' styrelsen skall-beredä avgivna
motioner och hålla dem tillgänghtftr; medlemmarna
tillsammans med ftirvaltningsberättelsen.
§ 16 Dagordning vid ordinarie stämma
ärenden behandlas:
1 . Val av ordft)rande ftr stämman
2 .Yal av två justeringsmän och två rösträknare
3. Styrelsens och revisorernas berättelser
4. Ansvarsfrihet ftir styrelsen
5. Framställningar från sty,relsen eller motioner från medlemmama
6. Ersättning till styrelsen och revisorema
7. Styrelsens ftirslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
8. Val av styrelse och styrelseordforande
9 . Val av revisorer
10.Val av valberedning
11.Övriga frågor
l2.Meddelande av plats där stämmoprotokoilet hålrs
tillgängligt

vid ordinarie stämma skalr ftiljande

§ 17 Disposition av avkastning
Fördelning av överskott skall ske efter medlemmamas
andelar i samftilligheten.
§ 18 Underhålls- och förnyelsefond

Till föreningens underhåt§j.g* ft)rnyelse fond skall årligen
" avsättas minst

sens uppskattning av samfiillighetens

anläggningsk"rä;ä.

0,3%o avstyrel-

11

§ 19 Stämmobeslut

Mom.

1

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Mom 2.
I fråga om omröstning m.m. gäller paragraferna 48,49,51 och S},lagenom forvaltning av
samfiilligheter.
Mom. 3.
När omröstning fiiretas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt,
andelstal, ombud mm. som har betydelse for bedömande av röstresultatet.
Mom. 4.
Val ska ske med slutna sedlar om någon begär det.

tillgänglighållande

',
§ 20 Protokollsjustering,
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman, och därefter hållas tillgängli gt for medlemmarna.

