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!ör-sta gången val äger rum'endast ett år -
skaZl Z ledqnöter vatlas på

.-.:l .'

Sommanträd.esdatum
1990-01-18

lrtedrem i föreningen 'dr ägore titt fastighet e*er dör-
;:X ffi::"f; ,n.nnio'*' 'oå nå aa i sontrarighet uppta-

[#"L'::;:"fl:h:#.tt rinnas en stvretse med säte i

fjyretsen 
skatt bestå dv S ledamöter och J suppteott-

Styrelsen vätjs vid ordinorie föreni.ngsst.anma-

Yandattid'en för tedomot ör 2 år och för supprearfi ett

stad'gar för sornf-tittighetsförening, bitdad enri.gt ragen( 1e73: 11s0) ,^_ iarrär";Åä' "; samfoltigheter . Lagensbest'ammetser oy.,.^fariå1i;;irs;" 
-skatt satta i den måninte annat fromgår av d.essa stad.gar.

Föreningens firma .or Äggskedens somfättighetsförening.

Föreningen förvaltor anlijotrltin n n n^* p.:1,: a

t12,?n4_g,ry;;;wy,:ff f!,;tr:ö,##!,!,ii,xåT""-rcornmunikationsyt.or, granyioi, va_ted.ningor, yarmvat _tente dningor, t"at t i tig;';;' ;nr orand e Kor t e d.ala107 : 2-41 entigt antäsg;tingriål"t (dnr 9T /89) .
Samfälligheten 

"krl!! förvaltas i e.ntighet med. yad. somvid bi.tdand et bestamts oÄ-åLis'anaamåt.

"st'aronan utser ord.förande btand. st-yrelsens led.qnöter. Iövrigt konstituerar styrelsen s;ig sfiIv.
Ka',etse ti, stvrels_esonmanttrtide, 

_ttirken ska* innehåt_ta uppsift om iörei;r";rä;' äilna"n s/co.r rrirsräriastedomöterna minst t4 d;i; iäi1- 
"g1^anträd.et. suppte-attterna skatt inom sonunå ttå fiilstäztas und.e*ättetseom s omrnanträde t o ch f ör eko*^oid. 
" 

ä" r;;";."'Ii"ä*o t,, o*är förhind,ad' ott ,:*uiä',-'Jä1r genast med.åeh d.ettatiu ord.förandett,.som har att .,meä,**t-.ä{, suppte_ottt i tedamotn": 
:rä{1"_, Sui4t.rant soT ej tpnstgör if:fff, å'7!;:r**. 

i:aii itT-Li."ora ,id 'soÅÄanbiidet



§ B STYHELSE
beslutförhet,
protokotl

§ 9 STYKELSE
förviltning

styrelsen 'ar besrutför nior karterse skett i behörioordning och minst rtalva antaret styrerserea"mal'"7 ,rnarvor ande - u t an hind.er hiir av skozr t t yr nt i) i *rvrantrad.eonses behörigen uttyst om sunttiga ,iai"orii tedamöterinf_unnit sig titt sammanträdet. 3o* ttyrniirns besrutgauer den mening om ttirken d.e fresta ,rarioiau förenorsig. Vid li.ka..-röstetal avgörs val .genom iottning. Iandra frågor görter den mening som biirades av ord.föran-
den.

utan att ha angitfts i kauersen får 'orend.e avgöras omminst två. tred-jed.etor av styrersered.omöterna 'ar nörva-rande och ense om beslutet.

Fråga får utan hind.er av bestömmerserna i första styck-
et "pvgöras utan rcartetse om saniliga orainiie ua-otna-ter itr ense om bestutet.

Den som dettagit i avgörand-et a\) 'arend.e äger onförareservation mot bestutet. såd.an reseryation it r,tt anmii-las före sammantrad.ets slut.

över ttrend.en i vitka styrersen fattat besrut skart'föras protokolt som upptor'd.atum, d.eltaga"å"-i;;r*;;;" och suppleanter, kort bestqivning ov irend.et, styrer-sens beslut somt anförda reseivationer, protokottet
skall justeras av ord.förand.en eller annan led.smot somvid förfalt för ord.förand.en lett sommonträd.et.

Styrelsen skall
7 förvalta samfä.ttigh.eteru och föreningens tiltgångar,2 föra redovisning över föreningens-r.al<en"fäp"r,3 föra förteckning ötter d.etäganäe fastighetei,--du""o"andelstal och ogore,
4 årligen titt ordinorie stömma avge förvartningsberöt-telse över föreningens verksonhet' oeh ekonzmi,5 om förvaltningen omfattar frera sunfäuigheter etterannors ör uppdelad på. olil<a verksqnltelsgrenar ach

medlemrnornas andelar lnte äx tika. stora i atta verk-sunhetsgrerlarnq., föro särskird. red.ovisning sör itrrjesådon gren,
O i Avrigl futlgöra ».ad. tagen föreslqiver em 

"fyråi"rn,handhnvande ant för ening ens angeläg enh.et:ei ..
-För gronskning av- styrezsens förvartning sknlt medrem-morna'på ordinovie föreningsst'dmma ui"r- z reyisorerocit 7 suppleant.

Revfsfonsberättetse skcll överttannas tfII
sencst tre yeckor före ordinarie stiirunc.

För ening e_ns räkenskopsper iod. omfattar tid.en
lco.lenderåret.
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RÄIKE}IS]«P.S-
PEP.IOD

rONDÅVSÄTr}JIHG

rÖR.EilINGS-
ST/iHHÄ

styrelsen

Tt!! förening_ens und.erhålls- och förnyetsef ond. sk.ttarUgen aysiif tos mfnsf Z 000 kronor.

Ordinarte sfiimma skail årtigen fuiilas före mors
månad på tia ocä plots som- styrelsen best.ammer.
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§ 14 KALLELSE TILL
ST/{ITHA

§ 15 HOTIONER

§ 18 DAGORDHING
VID ORDINÄIRIB
57'1iflAlÅ

Vid ordinarie st'öruna skatl föl1and.e ärend.en
1 yal av ordförande för st'unmon,
2 ttal av sekreternre för st'ommatt (normolt

sel<reterore),

Styrelsen kan när den finner d.et erforderligt uilysaextra stömma.

om stämma skau godkänna uttaxering sk..il styrersenbereda medlemmarna ti[falle ,,tt fråÄ det knlielseå.t_gtird vidtagits ta det a\) debiteri.ngsrongd., utvisandedet belopp som slcall uttaxeras, vad. srm neöper påvarje medlem och nctr betalning skall ske. Före ordina-rie st'ammo skatt d.essutom förvattningsberättetse ochrevisionsberöttelse för d.en avslutade "raxenskapsperio-

4.?" samt utgif ts- och inkomststat finnas ttitg:Angtig
för granskning und.er sammo tid..

I{allelse tilt st'unma skatt utf'ordas av styrelsen och
ske genom brey.

K.allelseå.tgord skntl yidtas senast 14 d.agor
före sarunanträdet.

I kallelsen slcall anges vitka'orend.en som skall förekom-
ma på st(tmman och lämnas uppgift om plats d:or i § 13
angivna handlingor finns tiilgängliga.
'Andra meddelanden sk,,tt genom styrelsens försorgi _bring-ds till medlemmornas kanned.am ptå, sätt sorn styrelsen i
varje enskilt fall bestutor.

Medrem kan genom motion väcka försrag rörand.e förening-ens verksatnhet. Motf.on, som st<,o,tt behotdtas på ordinä-rie st'amma, sknrl vot"a styrersen tittwttd.a seiast und.er
februari månad.

styrelsen skall bereda avgivna motioner och .nåll.- d.emtillgängliga för medlemmarna titts*nmatts med förvatt-ningsberättelsen.

3 yal ay tttå justeringsmän,
' 4. styrelsens och reyisorernas beröttelsbr, :

5 ansyarsfrihet för styrelsen,
6 framsfällni.ngor från styrelsen eller mationer

behnndlas

föreningens

från

7
8

-o

10
11
12
J3

medlemmorna,
ersättning ti[ styrelsen och reyisorerrld,
styrelsens förslag till utgifts- och fnkomstsfal
samt debit ering släng d,
ttal ant sfyrelse och styrelseordförand.e,
yal av rettisorer,
fråga om yal ant yalberedning,
övriga frågor,
meddelande ay ptats dlot" st'ommoprotokoltet h.åttes
tiUgänglist.

Fördelning av överskott skatt ske efter medlemmarnas
andeloy i scmfäIlf gheten.

Beslut fcttas med acklamation om inte omröstning beg'ars.
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§re

Ifråga om omröstning m m gailer 48, 49, 51 och SZ s§lagen om förvaltning a, 
"omfAltigheter.

{ä" omr.östning företas sko,* ti* protokoilet antecknasde omstandigheter angå.ende rösträtt, andebtå, ombud.m m som hor. betyderse för bedömand.et av röstiesurtatet.
Vat skall ske med slutna sedlor om någon beg.or det.
st'rirnmoprotokollet skatt justeras tnom två veckor efterst(tmman oeh d'orefter hÅrtas tiilgängtigt far-Ååälemmor-na.

Dlt!.? stadgor h,r antagits ttid. sammanträde entigt d.atumpå. första sid.an. * -'---(

PROTOKOLLS-
JASTERING,TILI.Gi{NGLIG-

IIÄLLANDE

TiA ingressen

Tiu§ I

--1 8,

( S amman tr äd. e s le d.oy e )

1..

-aL

,".,. KOHHENTÄP. TILT SrÄI?GAIR.IVÄ

Vid häny!?"!"g titt lagrum ayser SFL tagen (t9TB:tlSl)
om förvartning av sonfäUigheter i dess- ryderse den ijuti 1974.

sFL innehårrer _tvingand.e regrer för föreningsförvatt-ningen och stadgornas innehÅtr. cnnoÅ bestonme1ser i
s 
-t 

ad g or na- kan f 'ör enin g sme dl emmoy no. d. o c k f vi s so nai i i n" lden avvilco. frfut sFL. I sFL anges i v,itkn ,x"iitiii"stadgorna får innehåtta ayviketsei från lagen.

somföuighetsfö.renings firma skr,il innehåtto ord.etsomfäuighets_förening. Firman skatt tyittgt sklrj"' ;i;från andrg los tänistyrersen regi"truriii annu beståen-de samfäUighetsföreningsfirmor (Ze g SFL).

Srrytg!!:g?etsfö.renings ändamåt är att förvatta densamfäuishet för vizken d.en bitdats. s"niiut'ghllrt.iri:*ir' ning för ej driva verksanhet som 'dr f;'dt rmande för d.et.;+1'.. ,,ändcmdl som scrnfättigheten sknil tittgåaise (Js §'sr,ii.. Förvattningen omfat{ar äv.gn .f9.syigilei--"o* föreningenäger samt medet som inftutit vid. föisätiniig.

*r:i'



Tiu§3

Tiu§ 4

Tiu§s

Tiu§6

, ,,:+'.

.1-i1:

Alla samfätligheter skall anges uttömmande och på ett
sådant säf t att de kan identifieras. Om morksamfaltig-
het eller gemensomhetsanlaggning bti.uit registrerad bör
r e gi st erb e t e ckning en ang e s .

Samfollighets dndamål kan ha besttrmts vid lantmäteri-
förrättning och framgår i sti fall ay fönattningslwnd-
lingarna. )ir det ttid fömdttning best'amdo öndornålet
oklort eller lwy det blivit inaktuellt eller hnr något
andamål inte föreskrittits vid föruattning bör grund.erna
för förvaltningen preciseras i stadgorna. Stadgor som
strider mot föruattningsavgörande kan komma att under-
l&nncs vid registreringen.

Med delägorfastighet förstå.s fastighet som har del i
somfätlighet oeh med delägore agaren av delagarfastig-
het '(1 § 2 stycket SFL). Medlemmorna i sunfallighets-
förening utgöres av deliigarna i samfällighet (17 § SFL).

Lagens best'ommelser om fastighet ager motsvoronde
till(rmpning på sådan tomträtt t §lrttro., byggnad eller
annan anlaggning på ofri grund, natuneservat , som twr
del i samfällighet enligt 1 § I stycket 3 eller ,4 SFL.-Den som irtnelwr fostighet på grund w testanerttoriskt
förordnande utan att aganderatten tillkommer någon
dnses vid lagens tilliåmpning som fastighetens ägare.
Som ägore av naturreservat orzses den som' förvaltar
reservatet.

Innehavore dv tomträtt i fastighet som h.or del i sonfäl-
lighet enligt I § 7 stycket 1 eller 2 SFL sknll .'tid
tilliimpningen av denna lag o:nses som delagore i fastig-
hetsagorens stalle (3 § SF't).

Styrelsen för samfällighetsförening sknll bestå av en
eller flera tedom'iter och hn sitt säte i den ort dör
medlemmornas fastigheter eller huttuddelen dv dessa
ligger. Styretseledamat sknll vorq. myndig (SO § SFI)
men behöver inte vord medlem.

Niir sI«iI d:ortitl företigger, får länsstyreisen
att styrelsen sknll bestå a\) flera ledomöter

fQrordna
af? . 80m

'anges i stadgorrua (37 § Sft). .

l:styrelseled.amot kan ov d.en som utsett
från si'tt uppdrag före utgången ott den
han utsetts (32 § Sft).

'?'j,.---

honom slaljas
tid för ttilken

Hor styrelseledomots uppdrag upphört eller 'dr styretse-
tedamot förhindrad a.tt utöva uppdraget och'dr styrelsen
ej ändå beslutsför, får länssfyrelsen förordna sysslo-
man i sådan ledamots stäile. Ffnns ov sktil som nu sagfs
icke någon styrelseledomot att tillgå, for sysslomannen
ensarn handha föreningens angelägenheter och företräda
föreningen som sfyrelse (33 § S.FL).

Om ej annat följer ov stodgorna eller av föreningsstiim-
mobeslut, får sfyreZsen utse siirskild firmatecknore.
Bemyndigande att teckna firma kan ant styrelsen när som
helst återkallas (34 § SFt)

*:i'' '
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Uppgif t ,^ !ö::ingens por_t1!:n:s, om styretseted.atnöter_nos futtständ.iga no^n) n11.t1as: ;;;;",;;rrcdress ochtelef on samt om firmaiecinare om sådan utsetts skallantmätas tilt länssiyretsei (26 §".iriii"Årun andrtns i
§råtoirf.örhåuand 

ei skaT inmälas- 
^tii . 

mrz" rryretsen (Je

Som styrelsens.\.e!ut göIler den.mening om rtitken vid.
i,7;":'o?itr#"!'.:f1: ae" rtei ta ra_" tiiiå "iaåno,,tg 

. v id
sätterd";;";Yi1;'X,l\,{f{i*!J'!;åf ;,:,;:::;},aå,i
Första stycket 

-gälter ei, om annat förest*tves i sfad_garna (JB s sFL) tv, eöttt'

Med ledunot ayses äyen tjänstgörande suppZeant.
Tredje stycket Qvser bt a d(å kontorct fos brevred.eseller per telefon. 

:

Styrelsen handhar somfäUighetens angelögenheter iöy er en s s t'ammet s e *" a- å ii"å" tiå" ̂
' 
i"s r t\l io,r"äo n *no o chförentnssstämmob.e"tut, -t' -'å2, 

irai- 
-{"'ri";;; 

ej strider-mot denna zag ^(sFI")' "it"i'annan författning erzer mot'-'.r stadgorna (JS s SFL). 
----

S tyr ets ete d*,o t 
_f^T ? i _ 

tog.? b e.f at tning me d. ang etög enhe ti vitken han i"" uit-lJixåttigt inlresse 
"r,,, stridermot föreningens (J6 § SFL,i.

styrelsen ttr behörig att företräda föreningen i förhår-lande tttl tred.je ;";. 'i*rno betörighet tiUkommerfirmateclowre. Styretsen o"i' ftr^otecknären f.dr dock ejutan stöd ay stadgorna 
"ir-;;* fz"rZ"7"å,lrirrr^obesrutöverråta e'er sat<a "inilZkå"g i fast bgendom erer

ä,';:f åi3? ;';;ff* Åii-ivitt"iJät'r"oi' ,**i tia

Best'anmelsen und.er punkten 5 .or erud.ast aysed.d. föry, för_eningor med fter.y. i*iailiånrt", e*er .end,a yerksqn- ,.hetsgzenar, i _.ttitka ^LiiåiiÅ*na .har , d.et ef ter otikaandetstat. Bestömmetsen antdytur ttti*atä) iz §,,,.4s §,4S § och 60 § SFL- 
---'v E'c'u'LJ

.. r.. :i,."-

'l::;:å'?:r.";:,'Ä;#",?.m"r:riod'Ertersomräkensrcaps-
d a t t i d, xon- r' t y re Z s e n s i i; ";i ;:::; f : *Xr 

t 
;;rr 

t 
;:;, t?å;i _omg&tgor.

Av ahmänna ryltsr.eStgy 
^fötjer -att titt revfsor intef<ir väzlcs d'en s.om tniatt f' sjr,,rezse n tutd.er d*n räken-skapsper i o d. r etti s i onei ä rår"."

Regre,om fond'e.ring finns i lgy §. ^sFr- En avsöttning,r#"2;1";"av antagsiingsko"inå,arn är bruktig i tiknandä

Tiden för ordinorfe sfönnrrr a bör best'dmmas sri ldng t efterräkenskapsperiods 
"tgaii åii re.visorerna får tid attrevidera dch avge revisionsn"raiiJtrz"'ä"/*rr yrersend'aref ter får tid. at1 kana r;li "rä_ä:",:':. 
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Tiu § 14

Tiu § 18

Tiu § 17

ria § L8

om minst en femtedel av samttiga röstberättigad"e medlem-
mar eller det mindre antal, som kan \)ora best'omt i
stadgorna, -hos styrelsen begttr att extra föreningsst'qn-
ma skall hållas och d(trvid anger d.e 'orend.en som skall
beltandlas, åligger det styrelsen att inom erl yecko
kalta titl sådan stirnma o,tt håttas sd snart d.et med.
iakttagande av föreswiven kntletsetid. Ican ske. skerdet ej, utlyser lansstyrelsen störmma på anmätcin oy
medlem (47 § 3 sf SFL).

Katw*rse titl föreningssttirnma sker genom styrelsens
försorg - I knllelsen anges ttilk,, 'drenden som sl<a-lt
behnndlas på. st'omman. lJnderlåter styrelsen att utf'ord.a
kallelse till ordinovie föreningsstämma i entighet med.
stadgornas föreskrifter skatt liinsstyrelsen på anmizlart
av medlem utlysa föreningsstlunma (47 s SFL).

Styrelsen öy skyldig att på föreningssfommn lttmna d.e
upplysningor om föreningens tterksomhet som medlem
begdr och som kan vora ay betydetse för medlemmorno.
(so § sFL).

över beslut som fattas pd föreningsst'dmma skall genom'styrelsens försorg föros protokoll, ttilkef skall, -hÅLlas
'""' tillgangligt för medlemmarna senast två yeckor efter

stämman (50 § 2 st SFL).

Talon får föras mot uttaxering (46 § SFL) och st'ommobe-
sluf (53 § Sft).
Arn föreningens yerksomhet b sådan att den inte ger
ekonomiskt öyerskott bör bestömmelsen utgå-

Den som underlåtit att i räft tid fultgöra sin bidrags-
skyldighet får deltaga i förlwndtingorna men ej utiya
röstratt innan lwn fullgjort yad h-an eftersatt (45 §
SFL).

Medtem eller annan fox icke, siälv eller genom gmbud
eller som ombud, deltaga i behnndlingen av angelägen-
het, yori hnn äger ett väseniligt intr.esse sont -stiid.er
mot föreningens (48 § SFt) . ., . ,.., ,

Innehnyore av rättighet i d.etdgorlostig:iet:t'y'år nfa.vra:aIoch yttra sig vid. behutdting a; fråga Jo* ,ö" hsns rött
(48 § SFL).

Röstberättigad medlem, som ?tr niwttorand.e yid. förenfngs-
st'amma, hnr, oovsett om hnn äger en eder flera detägor-
fastigheter, en röst (huvudtatsmetad.). I fråga sorn hcr
ekonomisk betydelse sknll medlemmoynas röstetal f stäI-
let berdknas efter deliågorfastigheternos andelstal, ofr
medlem begtrr det. Dock får medtems röslef at ej översfi-
go. en femtedel av det sammanlagdc rösfefaZet för sonili-
ga näryorande rösfberättigade medlemmor (AS s SFI)
(andelstalsmetod) .
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' '1",
mbud fårei företrad.a mer än en medrZm-. ir;"-";;;^lns bestut. , ,,,:._,

gätter den mening för vitken de fresti-"ar'ä"o avgi_ , i.vifs- vtd- rikn 
^ röstetat avgöres var genom rottning,medan i andra frågor d.en mining garter""rÅ niträdes antordföranden. Avviketse från bäståmmets"iio- o*-7Äairåkan d.ock föreskrittos i stadg*ri U; §"si;";. 

v"L v'ttuut, 
,',

För beslut att övertåta eiler söka inteckning i f ast l

egendom euer u.pptåta såd.an egendom med. iitti"ia"räiför längre tid. än fem år f ordras minst två.'tredjed.erarav de avgiana rösterna, om ej annat föresrvittes i stai-gorna (51 § SfL)

Vid. omröstning i .fråga om ändrlng ay förenirugens stad_g@" tnr vorje röstberättigad. medlem,' oorruit om hnnager en eller flera detägd?fastigheter, ui--iArt. Förbeslut om sådan..ändring -yor'ara{ minst tttå tred.jedetaratt de avgivna rösterna. Förestsives strängore viilkor istadgarna slco,ll det galta.

Beslut. om stadgeändring $,,lt genom styrelsens försorg
-genast anmiilas för registrering. vici anmäran sk,?
f ogas _två. bestyrkta avskrifter oi protokoti iin, " besru-t-et. _Besrutet får ej tirtänryas innån registrering skett(s2 § srl,).

Angåenle 
-tillgängtighåiland.e av protokollet, se kommen-taren till § 15.

Tiu § t8
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