
Stadgeändringar	  

Ny	  §38	  

Underhålls-‐	  och	  förnyelsefond	  

”§38	  Till	  föreningens	  underhålls-‐	  och	  förnyelsefond	  skall	  årligen	  avsättas	  minst	  10.000	  kr.	  Till	  
fonden	  förs	  även	  styckningsavgifter	  som	  tillkommer	  efter	  slutavräkning	  av	  utförandet.”	  

Skäl	  för	  styrelsens	  förslag:	  enligt	  19§	  lag	  (1973:1150)	  om	  förvaltning	  av	  samfälligheter	  ska	  en	  
samfällighet	  som	  förvaltar	  en	  gemensamhetsanläggning	  som	  är	  av	  kommunalteknisk	  natur	  
eller	  annars	  av	  större	  värde	  inrätta	  en	  underhålls-‐	  och	  förnyelsefond.	  Grunderna	  för	  
avsättningen	  bestäms	  i	  stadgarna.	  

Den	  10-‐åriga	  underhålls-‐	  och	  förnyelseplan	  för	  vägar,	  belysning	  och	  övriga	  anläggningar	  som	  
ska	  ligga	  till	  grund	  för	  storleken	  på	  avsättningen	  kommer	  att	  upprättas	  under	  2014.	  

	  

Ändring	  av	  §2	  

Nuvarande	  lydelse	  

Föreningens	  firma	  tecknas	  av	  kassör	  och	  ordförande	  var	  för	  sig.	  

Ny	  lydelse	  

Föreningens	  firma	  tecknas	  av	  ordförande	  eller	  kassör	  i	  förening	  med	  ytterligare	  en	  styrelse	  
medlem.	  Ordförande	  och	  kassör	  tecknar	  föreningens	  kassa	  var	  för	  sig	  upp	  till	  ett	  belopp	  på	  
50	  000	  SEK	  (Femtiotusen	  kronor).	  Vidare	  ges	  styrelsen	  rätt	  att	  delegera	  tecknandet	  av	  
föreningens	  firma	  upp	  till	  ett	  värde	  av	  50	  000	  SEK	  (Femtiotusen	  kronor).	  

Ändring	  av	  §17	  

Nuvarande	  lydelse	  

Medlemmarna	  skall	  på	  det	  ordinarie	  årsmötet	  utse	  2	  revisorer	  och	  1	  suppleant	  med	  uppgift	  
att	  granska	  styrelsens	  förvaltning.	  

Ny	  lydelse	  

Medlemmarna	  skall	  på	  det	  ordinarie	  årsmötet	  utse	  2	  revisorer	  och	  1	  suppleant	  med	  uppgift	  
att	  granska	  styrelsens	  förvaltning,	  alternativt	  anlitar	  styrelsen	  en	  extern	  godkänd	  revisor.	  

Ändring	  av	  §23	  

Nuvarande	  lydelse	  



Styrelsen	  skall	  kalla	  medlemmarna	  till	  årsmöte	  genom	  personligt	  adresserad	  försändelse	  
senast	  2	  veckor	  före	  mötet.	  	  

Ny	  lydelse	  

Styrelsen	  skall	  kalla	  medlemmarna	  till	  årsmöte	  genom	  personligt	  adresserad	  försändelse	  
eller	  för	  de	  medlemmar	  som	  så	  önskar	  genom	  elektronisk	  försändelse,	  så	  kallad	  email,	  till	  
hos	  föreningen	  registrerad	  adress	  senast	  2	  veckor	  före	  mötet.	  

Stadgeändringar	  kräver	  beslut	  på	  två	  stämmor	  för	  att	  vinna	  laga	  kraft.	  

Styrelsen	  föreslår	  att	  de	  50.000	  kr	  som	  beviljades	  i	  extra	  utgift	  fram	  till	  ordinarie	  årsstämma	  
2013	  för	  eventuellt	  behov	  av	  extern	  konsulthjälp	  fortsatt	  finns	  till	  förfogande.	  	  


