
Mölnlycke Vägförening
c/o Stig Adamsson
Solvägen 6
438 34 Landvetter

KALLELSE TILL MÖLNLYCKE VÄGFÖRENINGS ÅRSMÖTE DEN 20 MARS 2018

KL 19.00 I KULTURHUSETS RÖDA RUM, BIBLIOTEKSGATAN, MÖLNLYCKE.

Enligt föreningens stadgar skall Årsmöte hållas under mars månad och kallelse utgå senast 14 dagar innan årsmötet
och samtidigt ska årsmöteshandlingarna vara tillgängliga.

Debiteringslängd och övriga årsmöteshandlingar med bilagor kommer att finnas tillgängliga i en pärm på Mölnlycke
bibliotek, hembygdsavdelningen, från och med den 5 mars 2018 och årsmöteshandlingarna, med undantag av
debiteringslängden, finns även upplagda på föreningens hemsida, där det finns övrig information, stadgar, tidigare års
stämmoprotokoll mm.

På omstående sida finns dagordningen för årsmötet.

Anmälan om halka/dålig plogning sker till vägföreningen på telefon 0704-89 09 08.

Vi vill även påminna om att den, som företräder fastigheten på årsmötet, ska medföra fullmakt/er från övriga delägare
för att kunna utöva sin rösträtt i händelse av röstningsförfarande.

Ta gärna med kallelse/dagordning. Separat fullmakt finns på hemsidan och även tillsammans med möteshandlingarna
på biblioteket.

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna att delta i årsmötet.

Mölnlycke 5 februari 2018
Med vänliga hälsningar

MÖLNLYCKE VÄGFÖRENING Telefon: 0704 89 09 08
Anders Huvstig, Ordförande Email: styrelsen@molnlycke-vf.se
Traststigen 6 Hemsida: www.molnlycke-vf.se
435 35 MÖLNLYCKE



Årsmöte med Mölnlycke Vägförening hålls i Kulturhuset i Mölnlycke
Tisdagen den 20 mars 2018 med början klockan 19.00 enligt följande:

DAGORDNING

Närvarolista upprättas

1 Årsmötets öppnande och stadgeenliga utlysande samt godkännande av dagordning

2 Val av
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) 2 justerare tillika rösträknare

3 Styrelsens årsberättelse och den ekonomiska redovisningen bilaga 1 & 2

4 Revisorernas rapport bilaga 3

5 Beslut om ansvarsfrihet för vägföreningens styrelse

6 Förslag från styrelsen samt inkomna motioner. bilaga 4, 5 och 6

7 Beläggningsarbeten för år 2018

8 Beslut om arvoden 2018 bilaga 7

9 Beslut om utgifts- och inkomststat, fastställande av utdebitering samt datum för senaste betalningsdag
Styrelsens förslag: 2018-04-30. bilaga 7

10 Fastställande av debiteringslängd bilaga 8

11 Val av styrelseledamöter, suppleanter, styrelseordförande, revisorer och revisorssuppleanter.
Ledamöter: Leif Dübech, Daniel Kumlin och Stig Adamsson är valda tom årsmöte 2019.
Suppleanter: Jarl Andréasson är vald tom årsmöte 2019.
Revisor: Roger Treutiger är vald tom årsmöte 2019.
Revisorssuppleant: Birgitta Danielsson är vald tom årsmöte 2019.

a) Ledamot (2år):
b) Suppleant (2 år):
c) Ordförande (1 år):
d) Revisorer (2 år):
e) Revisorssuppleanter (2 år):

12 Val av valberedning.

13 Övriga frågor.

14 Beslut om kungörande av årsmötesprotokollets tillgänglighet.
Förslag: senast 2018-04-03 i Mölnlycke biblioteks hembygdsavdelning samt på hemsidan.

15 Mötets avslutande.

Styrelsen
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MOTNLYCKE VAGFORENING

Verksamhetsberdttelse fiir ir 2OL7

Styrelse och revisorer

Ordinarie ledamdter har varit; Anders Huvstig, ordforande, Leif D0bech, Daniel Kumlin,

Annette Eiserman-Wikstrom, sekreterare och Stig Adamsson, kassor.

Suppleanter har varit Kristian Wijk och Jarl Andr6asson.

Revisorer har varit Dick Wesstrdm och Roger Treutiger med Johan Fagerlind och Birgitta Danielsson som

suppleanter.

Sammantrflden och miiten mm

Styrelsen har hafr,Gprotokollf6rda sammantrdden och ett veginventeringsm6te.

Styrelsen har, utiiver stadgeenligt arbete, utfdrt bland annat foljande uppgifter:

o Genomfdrt besiktning av en del av samfdllighetens vegar f6r att ta vdl underbyggda beslut

betrdffande 2018 6rs arbeten.

o Besvarat skrivelser, telefonsamtal och mail, som kommit til l vdgforeningen.

. Genomg6ng av vintervdghillningsarbetena infor vintern 2OL6-L7.

o Styrelsen har bistitt ett flertal medlemmar med r6d och information betriffande kommunens

6vertagande av vdgfdreni ngens vdgar.

r Styrelsen har sokt istindsdttningsbidrag f6r ett makadamdike ldngs en del av Granviksliden.

Bidrag for detta arbete har inte beviljats av kommunen.

r Vigforeningen har deltagit i ett mote med kommunen, i avsikt att utveckla ett ndra och gott

samarbete med tanke pi att kommunen och vdgfilreningens vdgndt 5r si sammanvdvda i

varandra, och att kommunen ansvarar for delar i vdgfdreningens vdgniit, som ledningar,

belysning och broar mm, samt att vigf6reningens vdgar i mycket stor utstreckning anvdnds av

alla M6lnlyckes innevdnare.

o V6gf6reningen har under h6sten/vintern 2016 - 17 tagit fram skriftliga regler f6r upphandling

och inkfip av entreprenader, varor och tjinster. Dessa regler dterfinns pA vdgfdreningens

hemsida.

Barmarksunderhiill
Styrelsen har under Aret upphandlat och anlitat olika entrepren6rer for barmarksunderh6ll.

Kostnaden fdr irets underhSll blev 15 732:-.

Medlemmarnas delaktighet i att rapportera brister och fel har varit vdrdefull. Ett s6dant engagemang 6r

6nskv6rt, 6ven i fortsittningen.

Miilnlycke Vdgfiirening
Traststigen 6
435 35 M6lnlycke

0704 89 09 08
styrelsen @ molnlycke-vf .se

www.molnlycke-vf.se

Organisations Nr 85200G1259
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MOLNTYCKE VAGFORENING

Vintervdghflllning

Sndrdjning och halkbekdmpning har samordnats med och upphandlats av kommunen, som 6ven svarat

fdr jourverksamhet och utkallning av entrepren6ren. Vdgforeningen och kommunens vdgar dr si

invdvda i varandra, si att en samordning dr nodvdndig ur framkomlighetssynpunkt och onskvird av

ekonomiska skil.

Den gingna vintern har inneburit att kostnaderna fdr vintervdghillningen inkl. sopning blev h6gre dn

budgeterat och uppg6r till L79 22O-.

Beliiggningsarbeten
En ny toppbeldggning har under 6ret lagts pA Hdnekullavdgarna 4t,43 och 45 samt Flygelvdgen,

Lyckevdgen och en del av Kullbdckstorpsvdgen. Kostnaden blev 506 110:-

Gatukostnad i M0lndal
Med anledning av stil ld friga under punkten Ovrigt pd Srsmotet 2017 angiende 6vertagande av

vdgfdreningsvdgar i M6lndal stad har nedanstiende information framtagits.

Styrelsen har under 6ret inhSmtat information om hur Mdlndals Stad tdnker kring 6vertagande av

vdgfdreningsvdgar. 2016 beslutade stadsfullm6ktige i M6lndal 20L6-t2-L2, S 112, TEN L32/L6 foljande:

"Tekniska ndmnden foresl6r kommunfullmdktige att besluta om att erbjuda ett 6vertagande av KSllered-

och Lindomevdgf6rening samt vdgstrdcka som trafikeras av kollektivtrafik i Tulebonejdens vdgf6rening

och avsdtta nodvdndig ekonomisk budget fdr detta.

Tekniska ndmnden tackar for rapporten och fdresl6r vidare att fdrvaltningen utreder om det iir mdjligt

att genomfora ett iivertagande utan att fdrst gdra plandndring (6vertagande i tvi steg) f<jr att mdjligg6ra

ett snabbare 6vertagande."

Underfag for ovanstiende beslut dr en rapport daterad 2OL6-Lt-Lg dir det konstateras f6ljande kring

finansieringen:

"Finansiering av ett 6vertagande

Finansieringen kan kisas p6 olika sdtt och dr beroende av vilka overgripande principer som ska gSlla for

overtagandeprocessen. Finansieringsansvaret kan fordelas mellan kommunen, vdgforeningen och delvis

de berdrda fastighetsigarna
- Finansiering med skattemedel.
- Finansiering genom engingskostnad f6r f6reningarnas medlemmar.
- Finansiering genom uttag av gatukostnadsersdttning, gatukostnadsersdttningen fir endast

omfatta kostnader fdr byggande och standardfdrbdttringar, inte fdr drift och underhill."

Rapporten finns i sin helhet pA Mtilnlycke v5gf6renings hemsida.

Miilnlycke Vigliirening
Traststigen 6
435 35 Mdlnlycke

0704 89 09 08
styrelsen @ moln lycke-vf .se

www.molnlycke-vf.se

ry^) &4 M.4

Organisations Nr 852000-1259
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MOLNLYCKH VAGFORENING

Ekonomi

Samfdf l ighetens t i l lgdngar minus skulder, uppgick vid 6rets borjan t i l l91-7 75t-

och vid 6rets slut t i l l  1 022 581-:-.

Skdlet t i l l  6rets overskott L04 930:- dr i  huvudsak att barmarksunderhil let bl ivit  mindre i in

budgeterat.

Molnlycke 2018-02-05

Styrelsen for Molnlycke Vigforening

Anders Huvstig

Anders Huvstig

Ordforande

Leif Dilbech

Leif Diibech

Annette Eiserman-Wikstrdm DanielKumlin

Annette Eiserman-Wikstrom Daniel  Kumlin

Sekreterare

0704 89 09 08
styrelsen @moln lycke-vf .se

www.molnlycke-vf.se

Stig Adamsson

Stig Adamsson

Kassor

Mtil nlycke Vdgfiirening
Traststigen 6
435 35 Molnlvcke

Organisations Nr 852000-1259



Mtiln lycke Vigfdrenin g

RESULTATRAKNING FOR AR 2017

Intikter
Vdgavgifter
Kommunbidrag
Rinteintikter och pimin nelseavgifter
Kommunalt upprustningsbidrag
Ovriga intdkter

Kostnader

Barmarksunderhill

Beliggningsarbeten

Vinterviigsunderhill inkl sopning

Styrelsearvoden inkl sociala avgifter

Fiirvaltningskostnader inkl hemsida

Utbildnin g/konferenser

Summa kostnader

6verfiirt till underhAllsfonden

Arets tiverskoft

BALANSRAKNTNG FOR AR 2017

Tillgingar
Postgirokonto
Bankkonto ( Swedbank + SBAB )
Medlemsfordringar, 6rets
Ovriga interimsfordringar
Summa tillgingar

Skulder och eget kapital

Korttfristiga skulder
Leverantdrsskulder

Ovr interimsskulder

Skuld skaftekonto
Upplupna sociala avgifter
Kdllskatt
Summa kortfristiga skulder

Underhillsfond
Arets balanserade resultat
Summa Skulder och Eget kapital

MOlnlvcrE VAcFORENTNG

BUDGETERAT

910 800 kr
8 200 kr

0 k r
0 k r
0 k r

919 000 kr

-157 000 kr
-472 000 kr
-140 000 kr
-97 000 kr
-31 000 kr
-12 000 kr

-10 000 kr

-919 000 kr

Ing balans
2017-01-01

72 519 kr
902 379 kr

1 150 kr
0 k r

976 048 kr

Bilaga z

UTFALL

91 1 268 kr
8 200 kr
6 751 kr

0 k r
15 000 kr

94{ 219 kr

-15 732 kr
-506 110 kr
-179 220 kr
-96 381 kr
-38 846 kr

0 k r
-836 289 kr
-10 000 kr
-94 930 kr

-941 219 kr

0 k r
-13 105 kr

0 k r
-15 602 kr
-29 590 kr
-58 297 kr

-957 222kr
39 471 kr

-976 048 kr -1

Utg balans

2017-12-31

2 918 kr
I 141 479 kr

0 k r
8 200 kr

1 152 597 kr

-37 365 kr
45447 kr
47104kr

0 k r
0 k r

-129 916 kr

-927 751
-94 930

152 597 kr



 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Undertecknade, vilka utsetts till revisorer i Mölnlycke Vägförening, vill för verksamhetsåret  

2017 härmed lämna följande revisionsberättelse. 

För att till fullo utföra vårt uppdrag har vi tagit noggrann del av föreningens samtliga 

räkenskaper, protokoll, allegat samt övriga handlingar, vilka kunnat lämna de 

upplysningar vi ansett nödvändiga för att tillfredsställande kunna granska föreningens 

ekonomi och finansiella förvaltning. Övriga granskningsåtgärder, som funnits lämpliga, 

har även vidtagits. 

Någon anledning till anmärkning angående föreningens förda bokföring eller de till 

oss för granskning överlämnade redovisningshandlingarna, har inte påträffats. 

Föreningens räkenskaper har befunnits noggrant förda och är försedda med 

vederbörliga verifikationer. Den upprättade balans- och resultaträkningen har efter 

granskning befunnits helt överensstämma med räkenskaperna. 

Vi föreslår därför årsmötet 

att fastställa det framlagda resultatet 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.  

Vi tillstyrker slutligen styrelsens förslag att föra granskningsårets resultat i ny räkning. 

Mölnlycke 3 mars 2018 

 

Dick Wesström     Roger Treutiger 

…………………………………   ……………………………...... 

Dick Wesström     Roger Treutiger 

Revisor      Revisor 

 

 

adm
Textruta
Bilaga 3



Styrelsens fiirslag l.

Miiln lycke V fi gfii renin g
STADGAR

S ammantrddesdatum 20 | 8 -03 -20

Stadgar ftir samf;illighetsforening, bildad enligt lagen (1973:1 150) om frirvaltning av
samftilligheter. Lagens bestlimmelser skall giilla i den m6n inte annat framgir av dessa
stadgar.

(Kursiv text) fAreslds tas bort
Itod text ailgef lilrcslagen n1, text.

Fririindrinearna iir utpekade med en pil.en pll.

I FIRMA Fcireninsens firma iir M<ilnlvcke Viieftirenins

2 SAMFALLIGHETER Fdreningen ftirvaltar viigar inom ett omrAde beniimnt GA 8 i
Mrilnlycke samhiille, Hiirryda Kommun, allt i den omfattning
som faststiills av Liinsstyrelsen eller Lantmiiterimyndi gheten
senomftirda f<irriittninsar.

a
J GRUNDERNA FOR

FORVALTNTNG
Samfiilligheten skall f<irvaltas enligt bestiimmelserna i
anliiggningsldgen och lagen om forvaltning av samftilligheter.
Styrelsen ?iger riitt att triiffa overenskommelser och fdretriida
medlemmarna vad avser intagning av nya vagar och nya
medlemmar samt att ftirdndra andelstal ftlr enstaka
fastigheter, enligt de riktlinjer som anges i giillande
ftiniittningsutl itande.

4 MEDLEM Medlem i ftireningen iir iigare till fastighet eller diirmed
jiimstiilld egendom, som har del i samfHllighet upptagen
under $ 2.
Styrelsen fcireslir andelstal, som faststiills vid siirskild
forriittning.

5 STYRELSE
siite,
sammansiittning

F<ir ftireningen skall det finnas en styrelse med siite i
Mcilnlycke, H?irryda kommun.
Styrelsen skall besti av h<igst 5 och som minst 3 ledamdter
samt hdgst 3 suppleanter.

6 STYRELSE
val

Styrel sen viilj s vid ordinarie ftirenings sttimma.
Mandattiden ftir ledamot och suppleant ar 2 hr.
Fcirsta gingen val tiger rum skall2 ledamriter och en
suppleant viiljas pi endast ett &r.
Stiimman utser ordftirande bland styrelsens ledamdter.
dvrigt konstituerar styrelsen sig sjiilv.

1(6)



Kallelse till styrelsesammantriide, vilken skall innehilla
uppgift om ftirekommande Srenden skall tillstiillas
ledamriterna minst 8 dagar ftire sammantriidet. Suppleanterna
skall inom samma tid tillstiillas underriittelse om
sammantriidet och ft)rekommande Srenden. Ledamot, som iir
ftirhindrad att niirvara, skall genast meddela detta till
ordforanden som (har ntt omedelbart) kallar in suppleant i
ledamots stiille. Suppleant som ej tjlinstgtir i ledamots st?ille
har riitt att ndrvara vid sammantrtidet men har ej rcistritt.

STYRELSE
kallelse ti11,
sammantriide.
ftiredragningslista

Styrelsen iir beslutf<ir niir kallelse har skett i behririg ordning
och minst halva antalet styrelseledamoter iir ntirvarande. Utan
hinder hiirav skall styrelsesammantriide anses behdrigen
utlyst om samtliga ordinarie ledamdter infunnit sig till
sammantriidet. Som styrelsens beslut giiller den mening om
vilken de flesta rristande ftirenar sis.
Vid lika rostetal avgtirs personval genom lottning.
Vid lika rristctal i andra frigor giiller den mening som
bitrtides av ordftiranden.
Utan att ha angivits i kallelsen fir Zirende avgoras om minst
tv6 tredjedelar av styrelseledamciterna iir niirvarande och ense
om beslutet.
Friga fir utan hinder av bestiimmelsema i ftirsta stycket
avgdras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamdter iir
ntirvarande och ense om beslutet.
Den som deltagit i avgorandet av iirende iiger anfora
reservation mot beslutet. Sidan reserration skall anmdlas
ftire sammantriidets slut.
Over iirenden i vilka styrelsen fattat beslut skall ftiras
protokoll som upptar datum, deltagande ledamtiter och
suppleanter, kort beskrivning av iirendet, styrelsens beslut
anforda reservationer. Protokollet skall justeras av
ordftiranden eller annan ledamot, som vid ftirfall fcir
ordftiranden lett sammantriidet.

STYRELSE
beslutsftirhet,
protokoll

Styrelsen skall
l. ftirvalta samftilligheten och ftireningens tillg6ngar,
2. folra redovisning river ftireningens riikenskaper,
3. ftira forteckning over deliigande fastigheter, deras andelstal
och iigare,
4. irligen till stlimman avge florvaltningsberiittelse civer
fdreningens verksamhet och ekonomi,
5. om ftirvaltningen omfattar fler samftilligheter eller annars
iir uppdelad pi olika verksamhetsgrenar och medlemmamas
andelar inte iir lika stora i alla verksamgrenarna, fcira siirskild
redovisning ftir varje sidan gren,
6. i rivrigt fullgdra vad lagen ftireskriver om styrelsens
handhavande av fdreningens angeliigenheter.

STYRELSE
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REVISION Frir granskning av styrelsens fcirvaltning skall medlemmama
pi ordinarie ft)reningsstlimma utse 2 revisorer och2
suppleanter. Mandattidenitr 2 ir. Fcirsta gingen val ?iger rum
skall dock en revisor och en suppleant v[ljas pi 1 ir.
Revisionsberiittelse skall riverliimnas till styrelsen senast 3
veckor ftire ordinarie stiimma.

RAKENSKAPS.
PERIOD

Fiireningens riikenskapsperiod omfattar tiden 1 januari - 3l
december.

LINDERHALLS-
OCH FORNYELSE-
FOND

Fondens iindamil lir dels att skapa kapital ftir storre
underhills- och reparationsarbeten.
Avsdttning till fonden skall &rligen vara minst 10 000 k.
Avsiittning beslutas vid ordinarie sttimma.

FORENINGS-
STAMMA

Ordinarie stiimma skall irligen hAllas under mars mflnad p6
tid och plats som styrelsen bestiimmer.
Styrelsen kan niir den finner det erforderligt utlysa extra
stiimma. I frhga om medlemmars riitt att begiira att extra
stiimma utlyses giiller 47 $ 3 st Lagen om ft)rvaltning av
samftilligheteg.
Om stiimma skall godkiinna uttaxering skall styrelsen bereda
medlemmarna tillf;ille att frin det kallelseitgard vidtagits ta
del av debiteringsltingd, utvisande det belopp som skall
uttaxeras, vad som bekiper pA varje medlem och niir
betalning skall ske. Fdre ordinarie stiimma skall dessutom
frirvaltningsberiittel se och revisionsbetiittel se for den
avslutade rlikenskapsperioden samt (ut g ift s - o c h i n ko m s t s t at )
hudget finnas tillgiinglig ft)r granskning under samma tid.

KALLELSE TILL
STAMMA

Kallelse till stiimma och andra meddelande skall utftirdas av
styrelsen och ske per post till fastighetens adress. Har
fastighetsiigaren till styrelsen senast vid utgingen av det
senaste rtikenskapsAret anmiilt att fcireningens ftirsiindelser
skall skickas till annan adress, skall kallelse istiillet skickas
till den(na) nr-a adressc,n. Adressen kan vara antingen en
postadress eller en e-mejladress.
Kallelsefltgiird skall vidtas senast l4 dagar fore
sammantriidet.
I kallelsen skall anges tid och plats fbr stiimman, vilka
tirenden som skall ftirekomma pi stlimman och liimnas
uppgift om plats dar $ l3 angivna handlingar finns
tillgiingliga.
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Medlem kan genom motion viicka f<irslag r<irande
ftireningens verksamhet. Motion, som skall behandlas pi
ordinarie stdmma, skall vara styrelsen tillhanda senast under
december minad.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hilla dem
tillgflngliga ftir medlemmarna tillsammans med
ftirvaltninesberiittelsen.

MOTIONER

Vid ordinarie strimma skall -fbljande tirenden behandlas:
I val av ordfarande fdr stcimman
2 val av selveterare fdr sldmman
3 val av tva justeringsmdn
4 styrelsens och revisorernas bercittelser
5 ansvarsfrihet fdr s tyrelsen
6 framstcillningar frfrn styrelsen eller motioner.frdn
medlemmarna
7 erscittning till sQrelsen och revisorerna
8 styrelsens.farslag till utgifts- och infutmststat samt
debiteringslangd
9 val av styrelse och styrelseordfdrande
l0 val av revisorer
I1 .fidga om val av valberedning
l2 )vrigafrdgor
I3 meddelande av plats ddr strimmoprotokollet hdlles
tillgdngligt.
Vid extrastdmma skall behandlas rirenden under punkt
I,2,3,6 och I3.)

(r6 DAGORDNING
VID STA:MMA
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DAGORDNING
VII] SI-AMh,IA

l. Orrpnande av stiimnian
2" Val av ordt'iiranile fiir stiimman
3" Val av sek:'eterale liir sfiimma*
4" Val av tvi,iusteringspelsoner',/rcislrlknare som tillsammans

rn ecl iirsr n iilesorrl{tirande j usterar protoko l let
5. Faststii l lande av rostki.rrgd
6. Friiga our stiimrnan iir hehiirigcrr utl3.'st
7 . Styrelsens verksamlretsherlii le lse ocir resuitat- och

halansl i ikn i rrg.
8. Revisorernas heriittelse
9. Faststrillande rlch ansvarsfiihet

a faststiiIIarrdc av rcsultat och baiartsriikning
b laststli l lande av elisponering av rcsultat*l.
c fiiga r;m a*svarsfiihet

1[]. Fcirslag lrin styre lse n
I l. Motiorrer fi '; in mecllemmar
I2. Bc'slut budget,:rt1.r .1r,gift

a budget
b avgili per a*del enligt l ' i irelagtl debit*r"irrgsliingd

|-1. ilrsiifJningilr t;l l stvrelserr och revisorerna
14" Yal av st,v-relse och stvrelseonlliirande

n ordlirrande I iir
b leclanrot J ar
c supplcant 2 fir

15. Val av revisr i rer
a revisar 2 6r
b suppleanl 2 irr

I 6. \ral av valberednins
i7. i ) i r iqn l i i turrr
18. Mcddelande av plats diii protokollet iir ti l lgiirgligt
l9.  Avslutning av st i i rnman

Vicl extrastiiurrna skall i irencle under 1,2".] och l"l alltid hehancllas.
I rivrisl heror det pli iileridets art.

DISPOSITION AV
AVKASTNING

I det fall stdmman beslutar om att fordela uppkommet
civerskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i
samf;illigheten.

STAMMOBESLUT Beslut fattas med acklamation om inte omrdstning begiirs.
Ifriga om omrrjstning mm giiller 41,47 - 52 $ Lagen om
ftirvaltning av samftilligheter.
Niir omnistning fiiretas skall till protokollet antecknas de
omst[ndigheter angAende rcistriitt, andelstal, ombud mm som
har betydelse ltir bedrimandet av rostresultatet. Val skall ske
med slutna sedlar om nagon begiir det.
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Skall omrcistning ske i friga som ber<ir flera
verksamhetsgrenar gemensamt har vid tilliimpning av
huvudtalsmetoden varje medlem en rost iiven om han har del
i flera verksamhetsgrenar.
Vid tillampning av andelstalsmetoden skall i motsvarande
fall varje medlems rtistetal framriiknas pi ftiljande siitt. Ftirst
reduceras medlemmens rdstetal inom varje verksamhetsgren
i forh6llande till verksamhetsgrenens andel i den
gemensamma verksamhet omrdstningen avser. Ddrefter
sammanliigges de reducerade rdstetalen ft)r varje medlem.

19 FLERA VERK-
SAMHETSGRENAR

Stdmmoprotokollet skall justeras inom tvi veckor efter
stiimman och diirefter hillas tillgdngligt ftir medlemmarna
plats som stiimman beslutar.

PROTOKOLLS-
JUSTERTNG OCH
TILLGANGLIG.
HALLANDE

lirir att {iiriindra stadgarua krlii,s bilall av }13 nrajoritel av
dcltarrarrde mecll cmmar pii stiirnman.

F0l{AhrDRINtl ;\V
STADLiAI{
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