
STADGAR

för
Bo Hage Vägsamfällighetsförening

Nedanstående stadgar har utformats enligt SFL lagen
(1973:1-150) om torveltnim; av samfälligheter och ersätter
stadgarna från 1969-04-17 då Bo Hage Vägförening bildades
och registrerades hos Länsstyrelsen i Södermanlands Län.

§ 1.

Föreningens firma är Bo Hage Vägsamfällighetsförening.

§ 2.

Föreningens förvaltningsområde är Bo Hage Tomtområde
Bettna socken, Flens kommun ÖKNA 7:1-7:72.

§ 3.

Föreningen skall ha till ändamål att ombesörja och bekosta
väghållningen i fråga om vägarna inom förvaltningsområdet
samt att handhava de i föreningen ingående fastigheternas ge-
mensamma angelägenheter i övrigt rörande dessa vägar. Vad
nu sagts skall även gälla annan allmän plats än väg, som förkla-
rats vara föreningens.

§4.

Medlem av vägföreningen är ägare till fastigheterna 4:2 + 7:2-
7:72 eller därmed ifråga om väghållningen jämställd egendom,
som i sin helhet eller till någon del är belägen inom gränserna
för vägföreningens område. Andelstalet skall vara ETT för
samtliga medlemmar enligt förrättning 1968-11-18 samt beslut
1969-02-17.

§ 5.

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Bettna socken
Flens kommun och bestående av 3 ledamöter jämte 3 supple-
anter.

§ 6.

Styrelsen väljs av föreningen vid ordinarie föreningsstämma för
en tid av två år. Avgående styrelseledamot eller suppleant kan
återväljas.

Bland styrelseledamöterna utser medlemmarna i föreningen
ordförande, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsele-
damot får inte vara underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap 7§
föräldrabalken. Lag (1988: 1259).

Styrelseledamot kan av dem som utsett honom skiljas från sitt
uppdrag töre utgången av den tid tör vilken han utsetts (32 §
SFL). .
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§ 7.

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske
minst 7 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla upp-
gift om förekommande ärenden.

Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om samman-
trädet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad
att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har
att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som
ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträ-
det men har inte rösträtt.

§ 8.

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och
minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hin-
der härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om
samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta
röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller
den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två
tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om
beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgö-
ras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om
beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reserva-
tion mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sam-
manträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll
som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort
beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reserva-
tioner. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan le-
damot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9.

Styrelsen skall:
1. Förvalta föreningens tillgångar.
2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper.
3. Föra förteckning över de/ägande fastigheter och deras äga-

re.
4. Ärligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse

över föreningens verksamhet och ekonomi.
5. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens hand-

havande av föreningens angelägenheter.
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§ 10.

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på
ordinarie föreningsstämma utse en revisor och en suppleant.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre
veckor före ordinarie stämma.

§ 11.

Föreningens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår.

§ 12.

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall göras årliga
avsättningar. Föreningsstämman beslutar om beloppets storlek.

§ 13.

Ordinarie stämma ska årligen hållas under maj månad på tid
och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stäm-
ma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma
utlyses gäller 47 § 3 st, lagen om förvaltning av samfälligheter.
Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar
hos styrelsen begär att extra föreningsstämma skall hållas och
därvid anger de ärenden som skall behandlas, åligger det sty-
relsen att inom en vecka kalla till sådan stämma att hållas så
snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda
medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del
av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras,
vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.

Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse
och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden
samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning
under samma tid.

§ 14.

Styrelsen kallar till stämma genom brev till var och en av med-
lemmarna senast 10 dagar före sammanträde.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden
som skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i § 13
angivna handlingar finns tillgängliga.
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§ 15.

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens
verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma,
skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars.

Styrelsen ska bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängli-
ga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 16.

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för stämman.
2. Val av sekreterare för stämman.
3. Val av två justeringsmän.
4. Styrelsens och revisorernas berättelser.
5. Ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Framställningar från styrelsen eller motioner från med-

lemmarna.
7. Ersättning till styrelsen och revisorn.
8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debite-

ringslängd.
9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.

10. Val av revisor och suppleant.
11. Fråga om val av valberedning.
12. Övriga frågor
13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles till-

gängligt.

Vid extrastämman skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3,
6,13.

§ 17.

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om
förvaltning av samfälligheter.

Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin betalningsskyldighet
får deltaga i förhandlingarna men ej utöva rösträtt innan
han/hon fullgjort vad han/hon eftersatt (§ 48).

Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som
ombud, deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari han/hon
äger ett väsentligt intresse som strider mot föreningens (§ 48).

Vid delad äganderätt till fastighet är endast en av delägarna
röstberättigad (§ 49).

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej före-
träda mer än en medlem (§ 49).

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de om-
ständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har
betydelse för bedömande av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar, om någon begär det.
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§ 18.

Beslut om stadgeändring skall genom styrelsens försorg genast
anmälas för registrering. Vid anmälan skall fogas två bestyrkta
avskrifter av protokoll över beslutet. Beslutet får ej tillämpas
innan registrering skett (52 § SFL).

§ 19.

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman
och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Bo Hage Vägsamfällighetsförening juli 2000
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