STADGAR
för
Högberga-Breviks villaägareförening, Lidingö
Antagna på årsmötet 2014

1. Föreningens ändamål
Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening för boende i Högberga och
Brevik. Föreningens med ändamål är att tillvarata Högberga-Breviks villaägares gemensamma
intressen. Exempel på detta kan vara:
• värna om områdets kulturhistoria och särprägel
• bevara och värna om områdets natur och kultur
• dokumentera om områdets historia
• vid behöv utgöra remissinstans
• informera medlemmarna om aktuella händelser
• hantera trafikfrågor
• verka för områdets framtida utveckling
2. Medlemskap
Medlem i föreningen är varje ägare till villa, radhus eller liknande inom Högberga-Brevik som
erlagt fastställd medlemsavgift. Även medlems maka eller make anses som medlem, men vid
röstning kan endast en röst avges för varje fastighet.
3. Årsmöte
Årsmöte hålls senast under april månad. Kallelse ska ske genom brev, medlemstidningen eller epost senast två veckor före årsmötet.
Förslag från medlemmarna ska inlämnas skriftligen till styrelsen senast den 1 mars. Styrelsens
yttrande över förslaget ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.
Vid årsmötet ska bl.a. följande ärenden förekomma:
1. Val av mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare.
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning.
6. Revisionsberättelse.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Inkomna motioner samt styrelsens förslag.
10. Medlemsavgift för kommande år.
11. Val av ordförande för ett år.
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
14. Val av valberedning.
15. Övriga frågor.
4. Föreningsmöte
Föreningsmöte hålls när styrelsen anser det lämpligt eller när minst 25 medlemmar skriftligen
begär detta nos styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att
mötet ska behandla. Styrelsen är skyldig att genomföra föreningsmöte inom två månader efter att
begäran inkommit.
Skriftlig kallelse ska ske genom brev, medlemstidningen eller e-post senast två veckor före
föreningsmötet.

På föreningsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.
5. Mötesordning
Omröstning sker öppet. Om någon medlem begär sluten omröstning ska det ske. Vid lika röstetal
har mötesordföranden utslagsröst, vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Rösträtt kan utövas genom närvarande ombud, dock kan ingen rösta för mer än en
fullmaktsgivare. Skriftlig fullmakt ska överlämnas till mötesordföranden.
6. Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och sex
ledamöter samt minst två suppleanter för dem, vilka väljs av årsmötet bland föreningens
medlemmar. Ordföranden väljs för ett år och de sex övriga ledamöterna för två år på sådant sätt
att årligen tre väljs. Suppleanterna väljs för ett år i sänder.
Styrelsen är beslutsmässig, då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen får utse person till
adjungerad ledamot.
Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser därtill.
7. Kvartersombud
För att underlätta kontakterna mellan medlemmar och styrelse samt för att distribuera
meddelanden och kallelser indelas föreningsområdet i delområden omfattande ett eller flera
kvarter. För varje sådant delområde utser styrelsen ett ombud.
8. Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Föreningens räkenskaper samt styrelsens verksamhetsberättelse inklusive resultat- och
balansräkning ska överlämnas till revisorerna senast den 1 mars.
9. Revisorer
För varje år väljs två revisorer och två suppleanter för dem.
Revisionsberättelse ska avges senast den 31 mars.
10. Valberedning
För att förbereda valen vid nästa årsmöte väljer årsmötet minst två personer, varav en
sammankallande.
11. Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs likalydande beslut vid två på varandra följande möten, varav
minst ett ska vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten ska förflyta minst tre månader. För
stadgeändring erfordras minst 2/3 majoritet av de vid mötet avgivna rösterna.
12. Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen gäller samma regler som för stadgeändring, punkt 11.
Föreningens tillgångar ska tillfalla något ändamål som gagnar Högberga-Brevik. Sådant beslut
fattas av det sista årsmötet eller föreningsmötet med enkel majoritet.
Föreningens handlingar ska överlämnas till Lidingö Hembygdsförening eller till stadsarkivet i
Lidingö.

