
STADGAR
Sammanträdesdatum 20 1 8-03 -20

Stadgar for samftillighetsftirening, bildad enligt lagen (1973:1 150) om fiirvaltning av

samf;illigheter. Lagens bestiimmelser skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa

stadgar' 
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Förändrin ar en prl. *-
I FIRMA Föreningens firma är Mölnlycke Vägforening

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen fi)rvaltar vägar inom ett område benåimnt GA 8 i
Mölnlycke samhälle, Hiirryda Kommun, allt i den omfattning
som fastställs av Länss§relsen eller Lantmäterimyndi gheten

genomftirda förräfiningar.

1J GRUNDERNA FOR
FÖRVALTNING

Samfiilligheten skall fiirvaltas enligt beståimmelserna i
anläggningsldgen och lagen om forvaltning av samf?illigheter.
Styrelsen äger rätt att träffa överenskommelser och företräda
medlemrnarna vad avser intagning av nya vägar och nya
medlemmar samt att fiirändra andelstal fi)r enstaka

fastigheter, enligt de riktlinjer som anges i gällande
ftirräftningsutlåtande.

4 MEDLEM Medlem i fiireningen åir ägare till fastighet eller diirmed
jämställd egendom, som har del i samtällighet upptagen
under § 2.
Styrelsen foreslår andelstal, som faststiills vid särskild
fiinättning.

5 STYRELSE
säte,
sammansättning

För foreningen skall det finnas en styrelse rned säte i
Mölnlycke, Härryda kommun.
Styrelsen skall bestå av högst 5 och som minst 3 ledamöter
samt högst 3 supplearrter.

{-

6 STYRELSE
val

Styrelsen vä§s vid ordinarie ftireningsstämma.
Mandattiden ftir ledamot och suppieant fu 2 är.
Första gången valäger rum skall2 ledamöter och en
suppleant vEiljas på endast ett år.

Stiimman utser ordftirande bland styrelsens ledarnöter.
övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
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7 STYRELSE
kallelse till,
sammanträde,
foredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla
uppgift om ftirekommande ärenden skall tillställas
ledamötema minst 8 dagar fore sammanträdet. Suppleanterna

skall inom samma tid tillställas undemättelse om
sammanträdet och forekommande iirenden. Ledamot, som åir

frrhindrad att närvar4 skall genast meddela detta till
ordforanden som (har att omedelbart) kallar in suppleant i <-
ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe
har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

fagr

å. .l

I STYRELSE
beslutsflorhet,
protokoll

Styrelsen ?ir beslutftir n?ir kallelse har skett i behörig ordning
och minst halva antalet styrelseledamöter åir närvarande. Utan
hinder 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 fiirenar sig.
Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning. +
Vid iika r"ostetal i andra frågor gäller den mening som
biträdes av ordfiiranden.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst
två tredjedelar av styrelseledamöterna iir nåirvarande och ense

om beslutet.
Fraga får utan hinder av bsståimmelsema i ftirsta stycket
avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter ilr
niirvarande och ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra
reservation mot beslutet. Sådan reseflation skall anmälas

ftire sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall ftiras
protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och
suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut
anforda reservationer. Protokollet skall justeras av

ordftiranden eller annan ledamot, som vid fiirfall for
ordftiranden lett sammanträdet.

I STYRELSE Styrelsen skall
1. ftirvalta samfiilligheten och fiireningens tillgangar,
2. fiira redovisning över ftireningens råikenskaper,

3. ftira forteckning över delägande fastigheter, deras andelstal

och ägare,

4. årligen till stämman avge fdrvaltningsberättelse över
ftireningens verksamhet och ekonomi,
5. om ftirvaltningen omfattar fler samfiilligheter eller annars

iir uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmamas
andelar inte iir lika stora i alla verksamgrenama, ftira siirskild
redovisning ftir varje sådan gren,

6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens

handhavande av ftireningens angelägenheter.
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Föt'grdnsl&ridg åv §srelserts förvaltning skall medlemmama
på ordinarie ftireningsstämma utse 2 revisorer och2
suppleanter. Mandattidenar2 år. Första gången val äger rum
skall dock en revisor och en suppleant väljas på 1 år.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast 3

veckor {iire ordinarie stämma.

Föreningens r?ikenskapsperiod omfattar tiden l januari - 31

december.

OCH FÖRNYELSE-
FOND

Fondens ändamålåir dels att skapa kapital filr större
underhålls- och reparationsarbeten.
Avsättning till fonden skall årligen vara minst 10 000 kr.
Avs?ittning beslutas vid ordinarie stämma.

Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på

tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra
stämma. I fråga om medlemmars rätt att begåira att extra
stämma utlyses gäller 47 § 3 st Lagen om förvaltning av
samftillighete.r.
Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda
medlemmama tillf;ille att från det kallelseåtgard vidtagits ta
del av debiteringslängd, utvisande det belopp sorn skall
uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och niir
betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom
ftirvaltningsberättelse och revisionsbetättelse ftir den
avslutade räkenskapsperioden sanrt (utgifts - o c h inkoms t s tat)
budget finnas tiilgiinglig fiir granskning under samrna tid.

KALLELSE TILL
STÄMMA

Kallelse till stämma och andra meddelande skall utf?irdas av
styrelsen och ske per post till fastighetens adress. Har
fastighetsägaren till styrelsen senast vid utgången av det
senaste riikenskapsåret anmält att föreningens ft)rsändelser
skall skickas till annan adress, skall kallelse istället skickas
till den(na) nv*a adressen. Adressen kan vara antingen en
postadress eller en e-mejladress.
Kallelseåtgärd skall vidtas senast l4 dagar frre
sammanträdet.
I kallelsen skall anges tid och plats for stämman, vilka
ärenden som skall forekomma på stEimman och lämnas
uppgift om plats där § 13 angivna handlingar finns
tillgiingliga.
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l5 MOTIONER Medlem kan genom motion väcka förslag rörande
tbreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på

ordinarie stiimma, skall vara styrelsen tillhanda senast under
december månad.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem
tillgåingliga fiir medlemmarna tillsammans med
fiirvaltningsberättelsen.

(16 DAGORDNING
VID STA,MMA

Vid ordinarie stdmnna skall.ftljande ärenden behandlas:
I val av ordförande för sttimman
2 val av selcrelerare för stömman
3 val av två justeringsmrin
4 styrelsens nch revisorernas berrittelser
5 ansvarsfrihet Jbr styrelsen
6 framställningar från styrelsei eller motioner från
medlemmarna
7 ersöttning till styrelsen och revisorerno
B styrelsens fi)rslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringslangd
9 val av styrelse och styrelseordforande
l0 val av revisorer
1 I fråga om val av valberedning
l2 övrigafrågor
I3 meddelande av plats ddr stcimmoprotokollet hålles
tillgängligt
Vid extrostrimma skall behandlas rirenden under punkt
1,2,3,6 och )3.)

e\qi

i:

4(6)



F:

qi

äi

e

2. Vzrl av rirdf'(irarrcle fiir stämman
3. Val av sel<r'etelil'e liir siämma*
4. Val av tr,å.iusteringspersonerirt)sträkrare som tillsantmans

rnecl ärsrnötesontii.it'artrle jr.rstei'iit' protr:liollet
5. I':astsl?illande av riistliingrl
6. Friiga orir stiimrtran iir"hrchiirigerr utivst
7. St1,'rerlsens velksanrhetsherättelse och resultat- oclt

hell rrsr'ä krt inq.

B. Revisorernas herätte:lse

9. I;astställande ocil ansvarsfiihr:t
a {'astsllillarrclc av rtsrrltnt- och birInttsliikning
[-r l'astställarrtJc av disponeriug av rcsultatet
c fiåga txr ansl'arsfiihet

10. Förslag liån styrels*n
I l. \'lotir:ner Jl'ån rnedlemmar
I 2. Reslrrt birdget,,,"1', ;1r,gitt

a bLrilget
h ai,gili per ancL:l enligt törelagd debitelirrgslärrgd

I--1. flrsiittningal tiII stvrelsell rtch rcl'isotcrna
14. Val av st.,-relsc och st-r're lscordlör'atrdc

zr ordft)randc I år
lr letlnrrrt'rt I ar
c supplcant 2 irr

I5. Val av revisorer
a rcvisor I åt'

b suppleanl 2 rir'
16. Val av r.itlbct'cclriing

a,
I /. ()r'r'rrtir lnrgot
18. Mcddelandc av plats diii protoki,llet iir tillgärrgligt
19. Ayslutn j1_ig av stiirnman

Viilextrastiirlrna sknlliirenclc" under 1,l- 3 tich l-i alltid behiurcllas.

I övrigr herol dei pii är'enilets art.

VIt} STäMIVIA

I det fall stämman beslutar om att flordela uppkommet
överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i
samftilligheten.

DISPOSITION ÅV
AVKASTNING

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begiirs.
Ifråga om omröstning mm gäller 41,47 - 52 § Lagen om
ftirvaltning av samf:illigheter.
När omröstning foretas skall till protokollet antecknas de

omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som

har betydelse for bedömandet av röstresultatet. Val skall ske

med slutna sedlar om någon begär det.
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19 19 FLERA VERK-
SAMHETSGRENAR

Skall omröstning ske i fråga som berör flera
verksamhetsgrenar gemensamt har vid tilliimpning av

huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del

i flera verksamhetsgrenar.
Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande

fall varie medlems röstetal framråiknas på foljande sätt. Först

reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgten

i ftirhållande till verksamhetsgtenens andel i den

gerhensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter

samrnanlägges de reducerade röstetalen ftir varje medlem.

§i

20 PROTOKOLLS-
JUSTERING OCH
TILLGÅNGLIG.
HÅLLANDE

Stiimmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter

stämman och därefter hållas tiilgtingligt fiir medlemmarna på

plats som stiimman beslutar.

2t FOIL{NDRINO ÅV
STAI)GAII.

[:ör a1t liir'aindra stadgama kriivs bilall av 23 ntajoritel av

dcltagnnrle metllcmmar pii stämman. <.

§rts-7
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Å rsnr öte m*d h.'ttil el §yc fiie \rä ef{ircää årt g- Kal ltaa rta Gs*ts å

'E'isdagen d*x ?{} §1ärii 7*1§ kl*ckan 19.t!{}

Fiärvarolista: Sr Iista sidoura lil uuh 11,

1 Årsmiitets iippnand* **h st:rrlg*eiliiea r:tlys*rrtt* saent gur§kf;nmanså* av d*g*rdning
{lrd{ijranil'* And,*rs }{ui'snig ilpp:;aric niiit*l i:ch rr:dr:i:.j*id* liiL ilii il*hiitrl'in,,:sltiiry-rl **ir iiri;"iglr
årsntötesha*diingar tn*ri hililgor hnr iunnils tillgängliga i *n pti:'l^n 1;rr 1,1i-ii*11,r1,e hiblii:tck.
h*i:1-rvgr1sav,.l*ining*n. ti*n i:i;ll ir*rJ iierr *i ir:ars:'.{i1il. -,\rr,n:i!i*sh*nrllilrigirrn;r. ntrr-iun<iantil!l
a:, ilcbitcril:gslä:rgdtr:i tar:ns uppiagila pii fiircningcus ii*nrsi.ja. ilär il,-:t {lLin-c ii\.rirj
intr:nr:ariolr. stadsar" tiilig*i"e ål's stlirr-:r-r:r:i:r"*{r:k*Ii i':rm.

Beslut: h4iitcr L.rsiliti:dr: stt iirsnlilier var si;ir.1gr:**iigt k:,rllai <lr:i: gr:rikäneie

ciagorilningrr:. i,,.liitet l-rc:litlrri-ii: oul;su iilt niii'.,'srolist*ii sit;iil irtorutr;l*ttcrirs tiil
röstläng<i ctn i'iisträknir:i: begiils,
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l,{ t!k:s o rii 1l:i r^l*:'lc

l,liitessokre tcrnrr-
f .iusterar,; ii ] lika rii-'tr'åknarc

lleslut: h4iiiei rr*ld* ii*nnar Häggsu'irnr li]1 nii:tc;;r:rriti-irar:rJr*
Artnetto I- ise I'urau - \\,'ikstriiti-r ti i I rri ii te s sr.L rc tili'3ru slul t
Ancl*i:s P*llnr1'r **h L*nr lldbl*il i:1t tjll:;arin;ans rrr:d nriii*si-:ril{irri:nde iust*ra
plr-rl*l.:t1 let ti i t i ka riiririililar*.

3 Styrclscns årsherättelse och tlen rkonomiska r*il*r,isning*n hiiuga i & 2
Stvr*lsens l'erksatnit*tsherätteis.: o,,rh rk..!n{:niskä 1'*.li-}1,isiriltr: liii'-'l{ii .7 rr:r}i:r,isad*s.

R-*lf Ilagbarelpåp*ktd{ ä11iici i-;illili;l§ ii'iii-}i'iri.rtilii riilr ilti;i\'lril ri}itl tq.:ck:i:rt:r Lr-rellan

M*lnlycke Viigliircning i:i:h i:tr§r'r',1rd3 k*trr;:trit: i:ri: i.r--.r:iii:gi,-ndf *ii alåi:rli:ii' Iiir. r,li»ar I

(iärd*sr:nrrådet" Ar"rd*rs I iuvstilt merlgav ått iiet naillr'iigtyis si.:ull* v;:rir med i

Verksatr:hetsberättels*rl. rWtalct ui*rdes 1?ir att kunna gc k*rnrr:r-rrret-r rucilligl-'rt att pibarja
avloppsarhetet..år:ral*t bif*gas pr*tlrkallel pii sid;rn i] r:ch j 3.

Ågneia F,rikss*r:-Sji;sira*d liiigirr hi*' sir,r'*is*r. h*f ;iri:c:tnt n:eri il',: li"iigcr s*n: ;rliiiliics på ftirra
årsrnijtcl angii*nd*.
I . Varlor är r,äganr:r i {ii{rdrl*n:riicl*t s;:r eliligr r"ind*rhållna'l
§var*l i:]ir detsau:ilrå s*Ill iiirra iirel *tt ir*liiggnir"rg intt iriir :,iu'ir aiitLrell iru:ån \..Å*närer giurls
oni. Aritaltrt ttttd kom*:iinelt ftirväntas snabl-.* pri prlrci:ls*l'r. Nu i *iicrh:,*rr'l kar: miin doch
ka)nstäi*r:i .itt iit,lJ'clst:l brlt'ilc b*stlillt i:r:lii1;gr:ir:gcr:" liit' l;in*': s*diu1. utiiri sit inr,änia a.r'brtet
rled \iÅ*niiict eiiersr:§r ii*t iilbeti:t hlivit :ii l*rilrr,iit.
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