
STADGAR

för
Bo Hage Tomtägareförening

§ 1.

Föreningen är en ideell förening. Dess firma är Bo Hage
Tomtägareförening.

§ 2.

Föreningen har till ändamål att i medlemmarnas gemensamma
intresse utöva verksamhet till befordrande av bekvämlighet,
renhållning, sundhet, ordning, trevnad, nöjen och sport mm
inom Bo Hage tomtområde (Ökna 7:1 - 7:72). För området har
den 5 oktober 1966 fastställts byggnadsplan. Den 12 september
1996 fastställdes en detaljplaneändring gällande området vid
stranden.

I sin verksamhet skall föreningen utföra och vidmakthålla erfor-
derliga byggnader och anläggningar samt bedriva därmed för-
enlig verksamhet.

§ 3.

Medlem i föreningen är varje nuvarande och blivande ägare till
fastigheterna Ökna 4:2 och 7:2 - 7:72 eller annan fastighet som
kan komma att bildas inom byggnadsplaneområdet. Även an-
nan person må antas som medlem efter beslut vid förenings-
stämma med tre fjärdedelars majoritet.

Ägs fastighet av flera personer är dessa skyldiga att hos före-
ningens styrelse anmäla en av samägarna att företräda dem i
förhållande till föreningen.

Om en person är ägare till flera fastigheter inom området är han
skyldig att fullgöra alla förpliktelser gentemot föreningen för
varje fastighet.

Då medlems fastighet övergått på annan ägare, blir denne utan
särskild ansökan medlem i föreningen från och med dagen för
tillträdet av fastigheten. Samtidigt upphör den förre ägarens
medlemskap såvitt avser ifrågavarande fastighet.

§4.

Genom styrelsens försorg upprättas en namn- och adressför-
teckning över samtliga medlemmar.
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§ 5.

För renhållning, vattenförbrukning och nyttjande av egendom
eller ianspråkstagande av föreningens tjänster eller annat som
föreningen i sin verksamhet kan komma att tillhandahålla med-
lemmarna, utgår medlemsavgift. Medlemsavgiften betalas per
kalenderår.

Avser medlemskap flera fastigheter erläggs en avgift för varje
fastighet.

Annan än medlem må efter beslut av stämman mot avgift nyttja
föreningens egendom och ta dess tjänster i anspråk.

§ 6.

Medlemsavgift och eventuella extra avgifter fastställes av före-
ningsstämman , eller om så påkallas, en extra stämma.

§ 7.

Alla avgifter erläggs till föreningens konto senast en månad ef-
ter det att avgiften fastställts av stämman. Medlem som ej full-
gjort sina skyldigheter gentemot föreningen äger inte rätt att
delta i föreningens överläggningar och beslut.

§ 8.

Upphör någon att vara medlem i föreningen - helt eller beträf-
fande viss fastighet - äger vederbörande ej rätt att återfå vad
han inbetalat till föreningen eller att utfå någon del av förening-
ens tillgångar.

Övergår fastighet till ny ägare tillgodoräknas denne de avgifter
denne förre ägaren erlagt i den mån dessa ej förbrukats.

§ 9.

Medlemmarnas rätt att delta i handhavandet av föreningens
angelägenheter utövas på föreningsstämma.

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen senast under
maj månad.

Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner så lämpligt
eller snarast sedan det för uppgivet ändamål skriftligen påkal-
lats av minst en tiondel av samtliga medlemmar.
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§ 10.

Föreningsstämma skall efter styrelsens bestämmande hållas i
Bettna socken, Flens kommun.

§ 11.

Kallelser till föreningsstämma och andra meddelanden skall
genom styrelsens försorg sändas per post till medlemmarna
under den adress, som medlem anmält till styrelsen. Kallelser
skall avsändas minst tio dagar före stämman samt dessutom, i
vad gäller stämma under tiden 1 juni - den 31 augusti, inom
samma tid anslås på föreningens anslagstavla.

§ 12.

På föreningsstämma må ärende, som ej angetts i kallelse till
stämman, ej företas till avgörande, såframt beslut därom ej bi-
träds av minst tre fjärdedelar av det vid stämman representera-
de röstantalet och detta samtidigt representerar minst halva
antalet medlemmar.

§ 13.

Vill medlem till stämma framställa förslag, åligger det honom att
till styrelsen göra skriftlig anmälan därom, beträffande ordinarie
stämma senast den 1 mars och i övrigt samtidigt med påkallan-
de av extra stämma.

§ 14.

Vid omröstning på föreningsstämma äger varje medlem som
fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen en röst för varje
fastighet medlemskapet omfattar. Genom fullmakt må rösträtt ej
utövas för mer än två medlemmar. Endast den som själv är
röstberättigad må rösta för frånvarande medlem.

§ 15.

Såsom föreningens beslut gäller den mening, för vilken de
flesta rösterna avges. Vid lika röstetal gäller den mening som
biträds av ordföranden. Om ej annat begärs sker omröstning
öppet.
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§ 16.

Vid ordinarie föreningsstämma skall förekomma följande ären-
den:

1_ Stämmans öppnande av styrelsens ordförande eller, vid
förfall för denne, av vice ordföranden eller annan styrel-
seledamot.
Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
Val av två personer att jämte ordföranden justera stäm-
moprotokollet.
Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
Föredragning av förvaltningsberättelse.
Föredragning av revisionsberättelse.
Fastställande av balansräkning jämte disponering av upp-
kommen vinst.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fråga om arvoden till styrelsens ledamöter och till revisor.
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
styrelseordförande.
Val av revisor och revisorssuppleant.
Fastställande av avgifter.
Övriga ärenden som i vederbörlig ordning hänskjutits till
stämman.

§ 17.

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Settna sock-
en, Flens kommun, Södermanlands län. Styrelsen utgörs av tre
ledamöter samt tre suppleanter, vilka väljs för en tid av två år.
Då val första gången sker enligt dessa stadgar väljs dock två
suppleanter för allenast ett år.

Bland styrelseledamöterna utser stämman ordförande.

Endast medlem får vara styrelseledamot eller styrelsesupple-
ant.

§ 18.

Sammanträde med styrelsen skall äga rum när detta påkallas
av ordföranden eller två andra ledamöter.

§19.

Styrelsen är beslutför, då minst två ledamöter är närvarande.
Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta
röstande förenar sig. Vid lika rösttal gäller den mening, som
biträds av ordföranden.
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§ 20.

Styrelsen förvaltar föreningens angelägenheter och äger handla
på föreningens vägnar samt inför domstolar och andra myndig-
heter företräda föreningen.

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två styrel-
seledamöter i förening eller aven styrelseledamot i förening
med en suppleant. Kassören kan efter beslut av styrelsen med-
ges att ensam teckna firma för post- och bankgiro.

§ 21.

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räken-
skaper väljs årligen å ordinarie föreningsstämma en revisor och
en revisorssuppleant.

§ 22.

Föreningens räkenskaper avslutas per den 31 december varje
år. Bokslutet skall vara verkställt senast den 1 mars då räken-
skaperna, jämte tillhörande handlingar, ävensom av styrelsen
avgiven förvaltningsberättelse jämte vinst- och förlusträkning
samt balansräkning tör senaste räkenskapsåret, skall tör
granskning överlämnas till revisorn, vilken senast den 1 april
skall över granskningen avge skriftligt utlåtande, vari ansvarsfri-
het för styrelsen till- eller avstyrkes.

§ 23.

Styrelsen eller firmatecknare må ej avyttra förenings fasta
egendom eller med gäld belasta dylik egendom utan bemyndi-
gande av föreningsstämma.

§ 24.

Om ortens kommunala myndighet framdeles skulle finna det
påkallat för att en tillfredsställande lösning av vatten- och av-
loppsfrågorna för området ensamt eller gemensamt med annat
bebyggelseområde skall ernås, skall föreningen upphöra med
sin verksamhet beträffande vatten- och avloppsanläggningen
och utan vederlag till kommunen överlåta anläggningen med
tillhörande rättigheter.

§25.

Beslut om ändring av dessa stadgar är ej giltigt med mindre än
att samtliga röstberättigade förenat sig därom eller beslutet fat-
tats på två på varandra följande föreningsstämmor, och beslutet
på den senare stämman biträtts av minst tre fjärdedelar av de
röstande.
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§ 26.

Beslut om föreningens upplösning är ej giltigt, med mindre än
att beslut fattas på samma sätt som gäller om ändring av stad-
garna enligt § 25.

Upplösning

§ 27.

Vid föreningens upplösning skall vad som efter gäldande av
föreningens skulder återstår av tillgångarna tillfalla det ändamål
som stämman beslutar.

Tillgångarnas fördelning
vid upplösning

§ 28.

Tvister om tolkning eller tillämpning av dessa stadgar eller and-
ra tvistefrågor, vilka kan uppstå mellan föreningen och enskild
medlem, skall hänskjutas till avgörande av skiljemän enligt la-
gen om skiljemän.

Skiljedomsklausul

Ovanstående stadgar är antagna på konstituerande stämma 1969-04-19
samt vissa ändringar vid ordinarie föreningsstämma 2000-05-27 och vid
extra föreningsstämma 2000-07-22.

Bo Hage i juli månad 2000.


