Stadgar ftir Harliisa Fiber samftillighetsftirening

Kommun:
g1
Firma

s2
Samfailligheter

s3

Grunderna for
forvaltningen

Eslov

2019-04-24

Ltin: SkAne

Foreningens firma tir Harlosa Fiber samfrillighetsforening.

Foreningen forvaltar Eslov Harlosa ga:7 och ga:8.

Enligt lagen (1973:1150) om forvaltning av samfalligheter (SFL).
Lagens bestiimmelser om forvaltningen ska giilla. samfalligheten ska
forvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestiimts om dess
iindamAl.

g4
Medlem

5s

Styrelse
sdte,

sammansdttning

Medlem i foreningen iir iigare till fastighet eller darmed jiimstalld
egendom som har del i samfAllighet upptagen under 2 S.
For foreningen ska finnas en styrelse med stite i Eslovs kommun.
Styrelsen ska bestA av minst 2ledamoter frAn vardera
gemensamhetsanliiggning och hogst 8 ledamoter sammanlagt och
hogst 3 suppleanter.

56
Styrelse
val

Styrelsen vriljs vid ordinarie foreningsstiimma.
Mandattiden for ledamot iir ett eller tvA Ar och for suppleant ett Ar.
Om en helt ny styrelse valjs pA foreningsst?imman ska 3ledamoter
vriljas pA ett Ar. Ovriga ledamoter ska v?iljas pA WA Ar.
ForeningsstEimman utser ordforande bland styrelsens ledamoter och
om sA inte sker, av styrelsens ledamoter sjiilva. I ovrigt konstituerar
styrelsen sig sjrilv.

97

Styrelse
kallelse till

sammantrdde

Kallelse av ledamoterna till styrelsesanunantrtide ska ske minst 7
dagar fore sammantriidet. Kallelsen ska innehAlla uppgift om de
iirenden som ska tas upp pA sammantrtidet. Suppleanterna ska inom
sarruna tid underrtlttas om sammantriidet och de iirenden som ska tas
upp pe detta. Ledamot, som tir forhindrad att niirvara, ska genast
meddela detta till ordforandery som iir skyldig att omedelbart kalla en
suppleant i ledamotens stiille. Suppleant som inte ersEitter frAnvarande
styrelseledamot har rtitt att ntirvara vid sammantrtidet men har inte

rostriitt.

ai&

5B

Styrelse
beslutsforhet,
protokoll

styrelsen iir beslutfior niir kallelse har skett i behorig ordning och
minst halva antalet styrelseledamoter iir nEirvarande. Utan hinder av
detta ska styrelsesammantriide anses behorigen utlyst om samtliga
ordinarie ledamotgr har infunnit sig till sammantriidet.
Som styrelsens beslut griller den mening som fAr flest roster. Vid lika
rostetal giiller den mening som bitrads av ordforandery forutom vid
personval diir beslutet i sA fall avgors genom lottning. Ett iirende som
inte har statt i kallelsen far avgoras om minst tva tredjedelar av
styrelseledamoterna iir niirvarande och overens om beslutet.
En frAga fAr avgoras utan att kallelse har skett om samtliga ordinarie
styrelseledamoter pir overens om beslutet.
Den som har deltagit i avgdrandet av ett iirende fAr reservera sig mot
beslutet. SAdan reservation ska anmrilas fore sammantriidets slu1.
Protokoll ska foras over de lirenden diir styrelsen har fattatbeslut.
Protokollet ska innehAlla datum, deltagande styrelseledamoter och
suppleanter, en kor.t beskrivning av iirende! styrelsens beslut samt
anforda reservationer. Protokollet ska justeras av ordforanden eller av
annan ledamot sorh har lett sammantriidet i stallet for ordforande,
samt av pA motet vald justeringsman.

gs
Styrelse,
forvaltning

Styrelsen ska:

1
2
3

510
Revision

forvalta samfdlligheten och foreningens tillgAngar
fora redovisning over foreningens rtikenskaper
fora forteckning over deliigande fastigheter, deras andelstal och
iigare

4

Arligen till ordinarie foreningsstiimma avge forvaltningsberiittelse over foreningens verksamhet och ekonomi

5

om forvaltningen omfattar flera samfdlligheter eller annars iir
uppdelad pA olika verksamhetsgrenar och medlenrnarnas
andelar inte iir lika stora i alla verksamhetsgrenarna, fora siirskild redovisning for varje sAdan gren

6

i ovrigt fullgora vad lagen foreskriver om hur styrelsen ska skota
foreningens angeliigenheter.

For granskning av styrelsens forvaltning ska medlemrnarna pA
ordinarie foreningsstiimma utse 2 interna revisorer, 1
revisorssuppleant och 1 extern revisor.
Revisionsbertittelse ska overliinrnas
ordinarie sttimma.

till styrelsen

senast tre veckor fore

efi&

g 11
Rdkenskapsperiod

Foreningens rtike4skapsperiod omfattar tiden

t/1 - 31/12.

s12

Till foreningens underhAlls- och fornyelsefond ska Arligen avsiittas

UnderhSlls och

minst 20 000 kronor.
Styrelsen ska uppriitta en underhAlls- och fornyelseplan. Den ska
innehAlla de upplysningar som Eir av betydelse for att fondavsiittningarnas storlek ska kunna bedomas.

fornyelsefond

513
Foreningsstdmma

Ordinarie foreningsstiimma ska Arligen hAllas senast under maj mAnad
pA tid och plats sor,n styrelsen bestiimmer. Styrelsen kan utlysa en
extra foreningsstiiryma niir den anser att det behovs. I frAga om
medlemmars rtitt att begtira en extra foreningsstiimma gAller
47 $ tredje stycket SFL.
Om foreningssteimpnan ska godkiinna uttaxering ska styrelsen ge
medlemmarna tillftille att frAn det att kallelsen har skett ta del av en
debiteringsleingd, gom visar det belopp som ska uttaxeras, vad varje
medlem ska betala och niir betalning ska ske. Fore ordinarie
foreningsstiimma ska dessutom en forvaltningsberiittelse och en
revisionsberiittelse for den avslutade rrikenskapsperioden samt en
utgifts- och inkomptstat finnas tillganglig for granskning under
samma tid.

914

Kallelse till sttimma, Styrelsen kallar till foreningssttimma. Det ska ske genom meddelande
andra meddelanden
pA foreningens hemsida.

Kallelse ska ske senast 2 veckor fore foreningsstiimman.
I kallelsen ska anggs tid och plats for stiimmary
vilka iirenden som ska forekomma pA stiimman samt
uppgift om den plats d;ir de handlingar som anges i 13

S

finns

tillgangliga.
Styrelsen ska iiven se till att andra meddelanden Zin kallelser kommer
till medlemmarnaq kitnnedom genom foreningens hemsida.

51s

Motioner

En medlem kan genom motion viicka forslag rorande foreningens
verksamhet. En motiory som ska behandlas pA ordinarie st?imma, ska
vara styrelsen tillhanda senast under februari mAnad.

Styrelsen ska bereda de motioner som kommit in och hAlla dem
tillgdngliga f or medlernmarna tillsammans med forvaltningsbertittelsery se ovair under 13 S.

Yfi6

516

Dagordning vid
stdmma

Vid ordinarie stiir4ma ska foljande iirenden behandlas:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

provning att motet kallats enligt stadgarna
faststiillande av rostldngd
val av ordforande for stiimman
val av sekreterare for stiimman
val av tvA justerare, tillika rostrtiknare
faststiillande av dagordning
styrelsens och revisorernas bertittelser
ansvarsfrihet for styrelsen

framsttillningar frAn styrelsen eller motioner frAn medlerrrrnarna

10
11

ersiittning titl styrelsen och revisorerna

12
13

val av styrel$e, styrelseordforande och suppleanter

styrelsens fopslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringsleingd

val av revisQrer och suppleanter

14 hilga om val av valberedning
15 ovriga frAgor
'1.,6 meddelande av plats diir protokollet frAn stiimman hAlls

tillgangligt. (tidigare

$14)

Vid extra sttimma ska tirendena under punkt 1.,2,3, 4,5,9 och

1"6

behandlas.
517

av
overskott
Fordelning
uppkommet

Om st?imman beslutar om att fordela overskott som uppkommit ska
fordelning ske efter medlemmarnas andelar i samfdlligheten.

s18

Stdmmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omrostning (votering) begars.

Ifrhga om omrost4fing m.m. gdller 48,49,5]" och 52 SS SFL. Vid en
omrostning ska de omstiindigheter angAende rostriitt, andelstal,
ombud m.m. som har betydelse for rostresultatet antecknas i
protokollet.
Personval ska ske fned slutna sedlar om nAgon begiir det.
519

Flera verksamhets-

srenar

Om det gtiller olika bestiimmelser for skilda verksamhetsgrenar ifuilga
om skyldigheten att delta i kostnader ska inkomsterna och utgifterna

nffE
Cll/

(K^Y

for varje verksamlietsgren bertiknas for sig. Gemensamma inkomster
och utgifter ska fordelas pA verksamhetsgrenarna efter vad som iir
skdligt om inte annat anges nedan (se sista stycket).
Ska omrostning ske i en frhga som beror flera verksamhetsgrenar
gemensamt har va[e medlem en rost vid tilkimpning av huvudtalsmetoden. Detta griller tlven om medlenrmen ifuhgahar del i flera
verksamhetsgrenar.

Vid tillampning av andelstalsmetoden ska i motsvarande fall varje
medlems rostetal rtiknas fram pA foljande siitt. Forst reduceras medlemmens rdstetal ifiom varje verksamhetsgren i forhAllande tillverksamhetsgrenens andel i den gemensamrna verksamhet omrostningen
avser. Diirefter ldggs de reducerade rostetalen safirnan for varje
medlem.

520

Protokollsjqstering,
tillgainglig hSllande

Protokollet frAn stiimman ska justeras och hAllas tillgringligt for
medlemmarna senast tvA veckor efter sttimman.
Dessa stadgar har gntagits vid sammantriide enligt datum pA forsta
sidan.

]usteringsrnan2
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