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S I FIRMA

SlADGAR
Sommonlrödesdotum

1999-08-02 & 2001-02-26

Stod.go'r far somfalhghetsföreninq, bildod. enligt logen (1.97.3:l.l50).om förvohning ov
somfölligheter. Logens. bestömmelser om förvoltningen skoll göllo i den môn inle o-nnot
fromgôr ov desso stodgor.

Föreningens firmo ör

Skärhamns Vägförening

S Z SAMFÄTLIGHETER

... ..... somföllighetsförening.

Föreningen förvohor

Gemensamhetsanlägsnllg IyÞÞçf_o9 ggil llgll
enligt förrättningsutlåtande 1958-04-03,

Tjörns Kommun

(akt Stenkyrka 2122

samt utökning genom förrättningar åren, 1960, tg77, 1977,

1980, 1984 samt 1994 (akterna Stenkyrka 23453, 3t29, 3279,

S S G.RUNDERNA FÖR
FORVALTNINGEN

S ¿ MEDLEM

S S SIYRELSE- ' 
sötè, sómmoñSöltnin$-

S ¿ SryRELSE
vol

S Z STYRELSE

kollelse till
sommonlröde,
föredrogningslisto

3423, t4t9-85/5,';Ots 91.329 Saiùt 0993154.

Somfalligheten(erno)skoll farvoltos ienlighet med vqd som vid bildondet bestömts om dess
(deros)öndomôl

MedJef i föreningen ör ögore^ till fostighet eller dörmed iömstölld egendom, som hor del i

somföllighet upptogen under S 2.

För föreningen skoll finnos en styrelse med söte ¡-..-- E-qI-|ì9 kommun.

Styrelsen skoll bestó ou -- ---.. - !- ledomöter o.h --- ------- I suppleonter.

Sfrelsen völis vid ordinorie föreningsstömmo

Mondottiden för ledomor a, ? ôr och för suppleont ett ôr.

Försto gónen vol öger rum skoll ? - -- --- ledomöter völios pô endost ett ôr.

Stömmon utser ordföronde blond styrelsens ledomöter. I övrigt konslitueror styrelsen sig
slolv.

Kollelse.till styrelsesommontröde, vilken skqll innehôllo uppsift om förekommonde örenden
skoll tillitallos ledomöterno minst -..-.-.-..-. -./.-.- -.... .... . dàãor fare sommontrödet. Suoole-
onlerno skoll inom sommo tid tíllstöllos under'öilelse om soämontrödet och fa."komtnd"
örenden. Ledomot, som ör forhindrod ott nörvoro, skoll genost meddelo detto till ord-
föronden, som hor ott omedelbort kollo suppleont i ledoñots stölle. Suppleont som ei
tiönstgör i ledomots stölle hor rött ott nörvåio vid sommontrödet r"n hor ei röslrött. '
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5 E STYRELSE

beslut[örhet,
prolokoll

S ç STYRELSE

förvoltning

S ro nrylsroN
il¡zr/,-r't s e
¡>p 2apr/_û2-/6

ålqox
Sh¡relsen ör beslutför nör kollelse skett i behörig o
relseledomöter ör nörvoronde. Ulon hinder hörov

om somlligo ordinorie ledomöler
göller den mening om uilken de fl
ol genom lo[ning, I ondro frôgor

Uton oll ho ongivits i kollelsen fór örende ovgöros om minsl l./ô lrediedelor ov styrelse-
leclomöterno ör nörvc¡ronde och ense om beslulet.

Frôgo fôr ulcrn hinder ov beslcìmmelserno i försto styckel ovgöros ulon kollelse om
sonrlligcr orclinorie ledomöter cir ncirvoronde och ense om l:eslulel.

Den sorn deltogit i ovgörondel ov örende öger onförcr reservolion mol beslulel. Sódon
reservolion skoll onmölos före sommontrödels slul.

Över örenden i vilko sh¡relsen foHot beslut skoll föros pr
deltogônde ledomöler och suppleonter, korl beskrivning slut
soml onfördo reservotioner. Protokollel skoll justeros ov
ledomot som vid fArfoll far ordföronden lett sommonlrödet.

t.'

góngor,

ondelstol och öoore.
llelse över for"ning"n, verksomhel

ler onnors ör uoodelod oô oliko
inte ör liko storb'iollo vårksomhets-

n gren,
s hondhovonde ov föreningens

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse
2 (två)ordinar¡e revisorer på en mandattid av 2 (två) år. Första gången val äger rum skall 1 (en)
ordinarie rev¡sor väljas på endast I (ett)år. För de 2 (två) revisorersuppleanter är mandatper¡oden
1 (ett) år.

-Reyi-sjonr-beröïelse-skoll 
överlömn-qs lill styrelsen sen-osl lre veckqr löre ordinorie -- t . _

slömmo.

s lt mr¡Nsraps-
PERIOD

S I2 UNDERHÄLLS.
OCH FORNYELSE.
FOND

J I3 FÖRENINGS'
STAMMA

Föreningens rökenskopsperiod omfoHor liden

1 jan - 31 dec

Till föreningens underhólls- och förnfelsefond skoll órligen ovsöttos minst

90.000
kronor.

Ordinorie sJömmo skoll ôrligen hôllos under

februari mönod pô tid och plots som sl.¡relsen bestömmer.

'*,

Svrelsen kon nör den finner det erforderliol ullyso exlro slömmo. I frôoo om medlemmo.s
röî oil.begöro ott exlro slömmo utlyses göTer ÁZ S S st logen or föruãlhing ou
somlölligheler. .

Om stöm
det kollel
uttoxeros
Före ordi' 
ovslulode rökenskopsperioden somÌ utgihs-
under sommo lid.
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's l¿ rnLLEtsE TILL

STAMMA
Kollelse till slömmo skoll uÍardqs ov sfyrelsen och ske genom

Annons i Göteborgs-Posten, lokalt annonsorgan samt

..q ff s r I ll s g.:. 9.1 p.! e.9. 9.-t e.-v.l.q.r

Kollelseólgörd skoll vidtos senost

72 dagar före sommonlrödet.

S 15 MOTIONER

Ió DAGORDNING VID
SÏAAAMA

I kollelsen skcrll onges tid och plots för stömmon, vilko örenden som skoll förekommo
pô slömrnon och lömnos uppgih om plots dar ¡ S l3 ongivno hondlingor finns till-
göngligo.

Andro meddelonden skoll genom styrelsens försorg bringos lill medlemmornos könne.
dom genom
Annons i Göteborgs-Posten

Y"dl:"1 kon,genom molion vöcko förslog.röronde föreningens verksomhet. Molion, som
skoll behondlos pô ordinorie slömmo, skoll voro styrelsen tl-llhondo senost under

.?:ç.9.1Þ-çr mônod.

Styrelsen skoll beredo ovgivno motioner och h¿llo dem tillgöngligo för medlemmorno
t¡ Ilsommons med törvoltningsberötlelsen.

Vid ordinorie stömmo skoll fAlionde örenden behondlos:
I vol qv ordföronde för stömmon.

2 vol ov sekreterore för stömmqn (normolt föreningens sekrelerore)
3 vol ov tvó iusteringsmön
4 styrelsens och revisorernos beröhelser

5 onsvorsfrihet för styrelsen

ó fromstöllningor frôn styrelsen eller molioner frön medlemmorno
Z ersöttning tillstyrelsen och revisorerno

,8- styrelsens.fOrslog till utgíhs- och.inkomslstot,somt debiter.ingslar+gd *
9 vol ov styrelse och styrelseordföronde

l0 vol ov revisorer

I I frôgo om völ ov volberedning

l2 övrigo frôgor
l3 meddelonde ov plots /ör stömmoprotokoller hôlles rillgangligr.
Vid extro stömmo skoll behondlos örenden under punkt I ,2, 3: 6 och I 3.

I det foll slömmon beslutor om ott fördelo uppkommet överskott skoll deto ske efter
medlemmornos ondelor i somfalligheten(ernå).

Beslut fottos med ocklomolion om inte omröstning begörs.

lÍfr,!tr"",Ï."tröstning 
m m göller 48,49,51 och 52 S logen om förvoltning ov som-

Nör omröstning forelos skoll till prolokollet ontecknos de omstöndioheter onoóende
röströtl, ondelstol, ombud m m som hor betydelse för bedömondel"ov röstreíultqlet.

Vol skoll ske med sluho sedlor om nôgon begör det.

Skoll omröstning ske i frôgo som berör flero verksomhelsqrenor oemensomÌ hor vid
tíllömpning ov huvudtolsmeloden vorie medlem en rösl öven om Ëon ho, del i flero
verksomhelsgrenor.

S lz

S la

DISPOSITION AV
AVKASTNING

STi\A4MOBESLUT

S ]9 FLERAVERKSAM-
HETSGRENAR



(erno) ulgör.

S 20 PROTOKOLLS.

JUSTERING
ÏLIGÄNGLIG-
HÂLnNo¡

Till ingressen

Till s I

Till s 2

Till s 3

Till s 4

Slörnmoprolokollet skolf jusleros inom tvô veckor efter slömmon och darefter hóllos
tillgöngligt för medlemmorno.

Desso slodgor hor onlogits vid sommotröde enligt dotum pó försto sidon.

€c¿t*¿ ë o/rer/gs
(Sommonlrödesledorel

KOMMENTAR TILL STADGARNA

Vid hönvisning till logrum ovser sFL logen (l g73:llSolom förvoltning ov somhöllig-
heter.

SFL innehôller tvingonde regler för föreningsförvoltninqen och stodqornos innehóll.
Genom beslömmelser i stodgorno kon fareningsmedlemmorno doc[ i visso hönseen-
den owiko fr¿n Sf L. I SFL oÀges i vilko situotioiner stodgorno f¿r inneh¿llá o*;[.lrut
frôn logen.

Somfallighetsförenings firmo skoll innehôllq ordet somföllighetsförening. Firmon skoll
h¡dligt skilio sig frón ãndro hos den stolligo lontmölerimynãiqh"t"n reorYstrerode önnu
beslôende somfallighetsföreningsfirmor (2p S SfL).

Som för"ol het för vilken den bildots.
Som rksom monde far det öndo-mól
sem S Sft omfottor öven fostighet
som nflutit

Allo som.falligheter.skoll onges uttömmonde och pô eft sôdont sött ott de kon identifieros.
Om morksomföllighet eller gemensomhelsonlöggning blivit registrerod bör registerings-
ÞetecKntngen onges. 

,,

tighet som hor del i somfa.llighet och med delögore
2 styckel SFL). För somfAlliolet enliqt votfenloq"en

ioner nôg.ot onnorlundo. Mãdlemmo"rno i somlallighets-
somfallishet (l 7 S SFL).

reservolel.

lnnehovore ov tomtrött i fostighet som hor del i somfallighet enligt I S I stycket I eller
2 sFL skollvid tillömoning ou denno log onses som delöigore i fo"stighetsagorens
srölle (3 S SFL). 

I
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Styr reningen skoll bestô ov en eller flero ledomöler och ho sitt söte i

den fosligheler eller huvuddelen ov desso ligger, Styrelseledomot
skol ) rei behOuer inte vqro medlem.

Nör sköldArtill fareligger,.[ôr lönsstyrelsen förordno ott styrelsen skoll bestô qv flero ledo-
mölerön som qnges islodgorno (31 S SFL).

Styrelseledomol kon ov den som utseh honom sk;l¡os fran sitt uppdrog före ulgôngen ov
dén rid f¿r vilken hon ulserls (32 S SFL).

Om ei onnol falier ov slodgorno eller ou föreningsslömmobeslul, fôr styrelsen ulse sörskild
firmolecknore. Bemyndigonde qtl leckno firmo kon ov styrelsen nör som helst ôlerkollqs
(34 s sFL).

Uppgih om föreningens stöndigo nomn,
boslods- och poslodress ödon ùtsetts skoll
onmölos till den stotligo öndring i desso
forhöllonden skoll onñra n (¡ç S"Sft).

Som styrelsens beslut göller den mening om vilken vid sþrelsesommonlröde de flesto
röslonde förenor sig. Vid liko röstetol ovgörs uol genom'lottning. I ondro fr,ôgor göller
den mening som bilrödes qv ordförondeñ.

Försto styckel göller ej, om onnol föreskrives i stodgorno (38 S SFL).

Med ledomol ovses öven liönstgöronde suppleont.

Tredie sfcket ovser bl o dô kontokt tos brevledes eller per telefon,

Styrelsen hondhor somfallighetens ongelögenheter i överernsstömmelse med denno loq
(SFL|, stodgorno och-förenings.stömmobes.lut, i den môn beslulel ej strider mot denno lãg
(SFL) eller onnon förfottning ãller mot stodgorno (35 S SFL).

Styrelsen Sommo be-
hörighet ei uton stöd ov
slodgorn t ägendom
eller upp 3Z S SFL).

Bestömmelsen under punklen 5 ör endost ousedd för föreninqqr med flero somföllioheter
eller ondro uerksomhälsgrenor, i vilko medlemmorno hor defefte, oliko ondelstol. "
Bestömmelsen onknyter t'.ll ¿ I 5, 42 S, 45 S, 48 S ..È ¿O S Slf .

Revisionen ovser rökenskopsperiod. Eftersom rökenskopsperiod inte behöver stömmo
övgrens med siyrelsens mondottid, kon slyrelsens forvoltning kommo on revideros i

omgôngor.

Av ollmönno rbflsregler följer ott till revisor inle [ór völios den som ingôtt i styrelsen under
oen roKensKopsPefloo revrsronen ovser. i
Regler om fondering finns i l9 S Sft.

Tiden för ordinorie slömmo bör bestömmos só lónqt efter rökenskoosoeriodens uloôno otl
revisorerno fôr tid ott revidero och ovge revisionsb"eröttelse och styiel'sen dArefterÏ¿r t¡"d ott
kollo tillstömmq.

Om minst en femledel ov somtligo röslberöttigode medlemmor eller det mindre ontol, som
kon voro bestöml i slodgorno, hos sl'yrelsen blqör on extro föreninosstömmo skoll h¿llos
och dörvid onger de örãnden som slioll behonJlos, óligger det styrËlsen ott inom en vecko

i¡llS s

Tíll s ó

Till s I

T¡ll s e

T¡ll S l0

Till s 12

Till s 13
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Tilt s t4

lill lì I (,

rill s tz

Till $ l8

rlls ìe

kollo till sódon slömmo oH hollos sô snorl del med iokflogonde o,, löreskriven kollesletid
kon ske. sker det ej, utlyser lcinsslyrelsen srömmcr pô orrrn'ölon ou r.dl"i lai S ä-Jlä1.

Kollelse fill rg1. I kollelsen onges uilko ören-
¿e¡r som sk ei olrurftirdc, koflotr" i;il"iaìnori"föreningess skoll lanssryielr;;ñ;;;¡Ë -

ov tneotem

Sryrelserr ar skylclig otl pdr förcrringsslörnnro lönrno de upfilysnincr<¡r onr löreninoens verI
somheÌ sorn rnedlcm begör och som kqn voro ov lrcl¡dolà'far .ädl"r-orno (5i0 5 SFLI

öcr beslut som foüos pô fóreningsslcimmo skoll gcnom styrelsens lörsorg föros proto
kol!, vilkcl skc'ìl [,úllos rillgangligt lör rncdlcrr''nrorn"c¡ senc¡sr'þô 

"".ko,. "-h"? 
rìårìi"" iso S

2 st SFL)

Tolon fór förcrs nrot utioxcring (4ó S SFL) och srönmobeslur (53 $ SFtf .

Om föreningens verksomhel ör sôclon oll clen inle ger ekononliskt överskoil bör beskim-, nrelsen ulgò,

Den sont un,lerll:lilcrlt irötl,lid fullgJöro sin bidrogrskyldiglretfôr deltogo iförhondlingorno
men ei ulövcr röströfl innon hon fullgiortvorj honìflers<rti(aB S SFL), 

"

Mecllenr eller onrron firr icke. s[iilv.eller gerìon) o,rrbud eller som ombud, deltogo i behqnd-
linge. or,ongelögenhel, vc¡ri hr:n öger e"tt väserrtligt inlresse r"tr trrU"r'ioi øiã.¡ãòrr. 

-
l¿B s sFr)

lnnehovore crv röHiohel i deJögorfostìc¡hel ftir nör'vcve <lch yflro sig vid liehondlirrg ov frógo
som rör hons rötr Í¿'B S SFL),

nì'

ödcs

14e $ sFrl,

För beslul ottöverlóto eller söko-inleckning i fostegerrclom eller upplôto sóclon egendonr
m.od nynionderöft för längre lid ön fem i,,rfordros i,,iurr p¿lrái"ffr]o.-* j; 

";Ë'"^;röslerno, r:nr ei onncf föreskríves i slodgorru (51 S SËL).

om örrdrìn(r.r.rv lörerrirreens slodgor hor vorie röitberölliqod
n äger en eller tlero deliigcrrfcrsliqheler, en rösl. För be¡lu-l om
nlinsl tvô lrcdicdefor ou cle ongiuäc, ,ösler,,,,.r. fArerkr;rs ,trtngore
det göllo.

i:¡:'":1'i:1t:ii:üff;:1"ï.!Ë"i,ilf;:::ïî:ii;ä':|ïtï:p"i',fjliiçt", 
,0." 

"¡lilliirn¡ros inrron regisfrering skeil t52 5 SFLI.

Anqöende innet¡örtlen o" huvudblsmetod och ondelstolsmelod, uu Lorrnntoren till $ | B.

Angòende lillga¡nglighòlloncle o" prorokoller, se kommenroren till s ló.TiltS 20


