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Fiskeläget Härön'

§l

Firma

Föreningens firma

§2

Samftilligheter

Föreningen f örvaltar nYbildad
**truåtaffighetbildad av Håirön l:10, 1:19'

åir

1:54, 1:55 o"h d"1 av 1:48
Grunderna

§3

fiir

ftirvaltningen

:

Håirön

S:t'

Samfiilligheten skall fiirvaltas i enlighet
vad somiid bildandet bestiimts om dess

med

?indamål.

Mark och sjöområden indelas i olika
kategorier beroende på åindamål'.
Forrialtningen skall ske på ett sådant-sättatt
Hiiröns karakuir som fiskeläge behålls'
Föreningen skall verka for att
av
delägarfastigheternas dispositionsrätt
gao§rag*, i3obodut, bryggor och båtplatser

siikärsuills genom servitut eller
nyttjanderättsavtal.
§äåtottu"tatet/nyttj anderättsavtalet skall
villkor
innehålIa bestiimmeiser som reglerar
forupPlätelsen-

§4

Medlem

§5

Styrelsens säte

Medlem i fiireningen ar ägaretill fastighet
har del
etter Oiirmed jämställd egöndom, som
samfiillighet uPPtagen under § 2'

i

med
För foreningen skall finnas en styrelse
säte på HiirOn i !örns kommun' Styrelsen
skalibestå av minst fem och högst nio
ledamÖter.

Styrelse val

§6

Styrelsen välj s vid ordinarie foreningsstiimma'
NnandauiOen for ledamot är två år' Första
väljas
gangen val äger rum skall tre ledamöter
på endast ett fuStiimman utser ordftirande bland styrelsens
sig
ieåamtiter. I övrigt konstituerar styrelsen

själv.

§7

Styrelse kalletse

§8

Styrelse

beslutsforhet

//

skall
Kallelse till styrelsesammanträde' vilken
iirenden
innehålla rrppgin om förekommande
dagar
14
minst
skall tillstiiilu* l"do*öt"*u
fore sammanträdetskall
Ledamot, som iir fiirhindrad att närvara'
genast meddela detta till ordfloranden'

i
Styrelse 2ir beslutsfor niir kallelse skett
antalet
U"frOtig ordning och minst halva

r
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styrelseledamöter är niirvarande' Utan hinder
hfoav skall styrelsesammanträde anses
behörigen utlyst om samtliga ordinarie
Som
ledam6ter innmnit sig till sammanträdet'
styrelsens beslut gäl1er den mening om vilken

ftirenar sig' Vid lika röstetal
avgörs val genom lottning' I andra frågor
gaier den mening som biträdes av
ordftiranden.

Oå flesta rostande

Utan att ha angivits i kallelsen fär iirende
avgöras om minst två tredjedelar av
stfeheledamöterna är niirvarande och ense
om beslutet.
Fråga får utan hinder av bestiimmelserna
fOrsta stycket avgöras utan kallelse om
samtliga ordinarie ledamöter ih ense om

i

beslutet.
äger
Den som deltagit i avgörandet av ärende
Sådan
anfiira reservation mot beslutet'
reservation skatl anmälas fiire sammantriidets
slut.

Över åirenden i vilka styrelsen fattat beslut
skall foras protokoll som upptar datum'
deltagandeiedamöter och suppleanter, kort
beslrivning av ärende! styrelsens b3s-lyt samt
anfiirda reJervationer. Protokollet skall
justeras av ordftiranden eller annan ledamot
som vid förfall frr ordforanden lett
sammantädet.

§e

Styrelse

lorvaltning

re

Styrelsen skall

-

Förvalta samfiilligheten och fbreningens
tillgångar,
- Föia redovisning över föreningens
riikenskaPer,
- Föra ftirteckning över delägande fastigheter'
dessas andelstal och ägare,
- fuligen till ordinarie stiimma avge
ttirvattningsberättelse 6vff f[lsningens
verksamhet och ekonomi,
- Om ft)rvaltningen omfattar flera
sam{iilligheteri[e. uonar" åir uppdelad på
olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas
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andelar inte är lika stora i alla
verksamhetsgrenarna, öra särskild
redovisning fbr varje sådan gren,
I öwigt fullgöra vad lagen fiireskriver om
styrelJens handhavande av foreningens
angelåigenheter.

§

10

Revision

skall
För granskning av styrelsens forvalhing
medlemmamapå ordinarie lÖreningsstJilnma
utse 2 revisorer och 2 suppleanter'
Mandattiden för revisor äx 2 ät och fbr
ett år. Första gången skall 1 revisor
utses på endast ett år.
n""i.L*Uerättelse skall överliimnas till
styrelsen senast tre veckor lore ordinarie

ffii"rnt
stiilnma.

§

11

RiikenskaPsPeriod

§

12

Fonder

§

13

Föreningsstiimma

tiden
Föreningens riikenskapsperiod omfattar
I jan - 3l dec.

Till fiireningens underhålls- och fiimyelsefond
skall årligen avsättas minst 10'000 kronor'

Ordinarie sfiilnma ska fuligen hällas under
styrelsen
augusti månad på tid och plats som
bestiitnmer.
Styrelsen kan nåir den finner det erforderligt
medlemmars
ffi*u extra stiimma.I fråga om utlyses
gäller
räti att begiira att extra stänma
47§ 3st Lagen om lorvaltning av

sarrfiilligheterskall
Om stiimman skall godkänna uttaxering
från
att
tillfiille
,tyrrtr"o bereda *ål"*tttu*a
av
dåt kallelseåtgåird vidtagits ta del
som
belopp
det
utvisande
debiteringsltiog{
på
varje
skall uttaxeras, vad som belöper
medlem och nä betalning skall ske' Före
ordinarie stiimma skall dessutom
ftirvaltningsberättelse och revisionsberättelse
sant
för den u*t rt d" riikenskapsperioden
;;giftt och inkomststat finnas tillgiinglig för
ganskning under samma tid'
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Kallelse

till

ståimma

!
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Katlelse till stilmma skall utfiirdas av styrelser
och ske genom utskick till medlemmar' En
kallelse per fastighet.

fiire
Kallelseåtglird skatl vidtas senast 14 dagar
sammanträdet.
I kallelsen skall anges tid och plats för
stibman, vilka iirenden som skall fibrekomma
i
på stamman och lämna uppgift om plats där
t: angivna handlingar finns tillgiingliga'

i

Andra meddelanden skall genom styrelsens
ftirsorg bringas till medlemmarnas kåirnedom
uitnt på foreningens anslagstavla'

s;"oäutt

§

15

Motioner

Medlem kan genom motion väcka lorslag
som
rörande flöreningens verksamhet' Motion
skall behandlas på ordinarie s!åmma, skallvara
juni'
styrelsen tillhanda senast 15
och
Styrelsen skatl bereda angivna-motioner
medlemmama
fiir
hålta dem tillgiingliga
tillsammans med forvaltningsberättelsen'

§

16

Dagordning
vid stämma

Vid ordinarie stiimma skall fiiljande

?irenden

behandlas:

1.

val av ordforande for stiimman
val av sekreterare for stilmman
val av tvä justeringsmåLn

2.
3.
4. styrelsens och revisorernas berättelser
5. ansvarsfrihet for stYrelsen
6. framstiillningar fran styrelsen eller

motioner samt övriga i kallelsen
anmälda iirenden från medlemmarna
7. ersättning till styrelsen och revisorerna
8. styrelsens frrslag till utgifts--och
inkomststat samt debiteringsliingd
g. val av styrelse och styrelseordflorande
10. val av revisorer
11. &åga om val av valberedning
12. beslut om firmatecknare
13. meddelande av plats diir stiimmoprotokollet hålles tillgiingligt
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Vid extra suimmd-ikall behåmdtås äreaden
underpunkt 1,2,3 och6'

§

17

Avkastning

I det faLl stimruln beslutar om att fiirdela

§

18

Stlimmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte
omrösfiring begåirs.

uppkommet överskott skall detta ske efter
m"dl"**u-rs andelar i samfiilligheten'

Ifråga om omrösfiring mm gäller 48,49,51
och 52§ Lagen om forvalhing av
samliilligheter.

Niir omröstning foretas skalt till protokollet
antecknas de omstiindigheter angående
rösträtt, andelstal, ombud mm som har
betydelse för bedömandet av röstresultatet'

Val skalt ske med slutna sedlar om någon
begåir det.

§

19

Protokollsjustering

Stiimmoprotokollet skall justeras inom två
veckor efter ståmman och dåirefter håtlas
tillgiingligt for medlemmama'
Dessa stadgar har antagits vid
sammantrf,aet D% 0{25 samt reviderade

på-att*ot" 2006,2016 och

2017 '
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