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STADGAR
Antagna vid foreningens ordinarie årsstämma 201 6-03 -20

Stadgar fiir samftillighetsftlrening bildad enligt lagen (19731150) om ftirvaltning av
samf?illigheter. Lagens bestiimmelser om ftirvaltningen skall gälla i den mån inte annat
frams är av dessa stadat av oessa s at.

s1
Firma

Föreningens firma är
Sörviggevägens Samftillighetsforening, org nr 7 L7 9L3 -2464

s2
Samfälligheter

Det eller de anläggningsbeslut som lantmäterimyndigheten fattat om
denna gemensamhetsanläggning iir ramen ftir ftirvaltningen.
Föreningen ftirvaltar Gålviken GA:4.

s3
Grunderna för
förvaltningen

Samftilligheten skall forvaltas i enlighet med
bestämts om dess ändamål.

s4
Medlem

Medlem i foreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd
egendom som har del i samftillighet upptagen under $ 2.

s5
Styrelse
säte,
sammansättning

För ftireningen skall finnas en styrelse med säte i sundsvalls kommun.
Styrelsen skall bestå av 3 ledamöter och 2 suppleanter.

s6
Styrelse
val

Styrelsen välj s vid ordinarie foreningsstämma.
Mandattiden for ledamot är två år och for suppleant ett år.
Första gången val äger rum skall 1 ledamot väljas på ett år.
Stämman utser ordforande bland styrelsens ledamöter. I övrigt
konstituerar styrelsen sig själv.

s7
Styrelse
kallelse till
sammanträde,
foredragningslista

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske
minst 4 dagar ftire sammanträdet. Kallelse skall innehålla
uppgift om ftirekommande åirenden.
Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet
och ftirekommande 2irenden. Ledamot, som iir ftirhindrad attnärvata,
skall genast meddela detta till ordftiranden, som har att omedelbart
kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjåinstgör i
ledamots stiille har rätt att nåirvara vid sammanträdet, men har inte
rösträtt.

s8
Styrelse
beslutförhet,
protokoll

Styrelsen tir beslutftir nåir kallelse skett i behörig ordning och minst
halva antalet styrelseledamöter åir nåirvarande. Utan hinder håirav
skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga
ordinarie ledamöter infunnit sig till sammantädet.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande
ftirenar sig.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gåiller den
mening som biträdes av ordftiranden.



IJtan atthaangivits i kallelsen far arende avgörurffi
tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om
beslutet.
Fråga ftr utan hinder av beståimmelserna i ftirsta stycket avgöras utan
kallelse om samtliga ordinarie ledamöter åir ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av åirende äger anftira reservation mot
beslutet. Sådan reservation skall anmiitus ftir" sammanträdets slut.
Över åirenden i vilka styrelsen fauat beslut skall fiiras protokoll somupptar deltagande ledamöter och suppleanter, iort beskrivning
av åirendel styrelsens beslut samt anftirda reservationer. protokollet
skall justeras av ordftiranden eller annan ledamot som vid ftjrfall
ftir ordftiranden lett sammanträdet.

se
Styrelse,
förvaltning

Styrelsen skall:
1 forvalta samftilligheterna och foreningens tillgån gdt,
2 fötaredovisning över foreningens räkinskapei,
2a ansvara for att protokoll fors vid ftirenings;tämma
3 fora florteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och
ä5arc,
4 ätligen till ordinarie stämma avge forvaltningsberättelse över
foreningens verksamhet och ekonoffii,
5 om forvaltningen omfattar flera samftilligheter eller annars är
uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas
andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgren arna,fora särskild
redovisning for varje sådan gren,
6 i övrigt fullgöra vad lagen foreskriver om styrelsens handhavande
av foreningens angelägenheter.

s 10
Revision

För gransknittg av styrelsens forvartn
ordinarie foreningsstämma utse I revisor och 1 suppleant.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor
fore ordinarie stämma.

Föreningens räkenskapsperiod omfatta
december.

s12
Underhålls och
fornyelsefond

Till ftireningens underhålls- och m-y
minst 10000 kronor.

s 13
Föreningsstämma

ordinarie stämma skall årligen hållas ;
plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan niir den finner det erforderligt utlysa extra stiimma. I
fråga om medlemmars rätt att begåira att extra ståimma utlyses gåiller
47 S 3 st. lagen om ftirvaltning av samftilligheter.
om ståimma skall godkåinna uttaxering skall styrelsen bereda
medlemmarna tillfiille att fran det kallelseåtgrird vidtagits ta del av
debiteringslåingd, utvisande det belopp .o- ikau uttaxiras, vad som
belöper på varje medlem och niir betalning skall ske. Före ordinarie
stiimma skall dessutom ftirvaltningsberättelse och revisionsberättelse

W



for den avslutade räk.tt
finnas tillgänglig ftir granst 

"i"g 
under samma tid.

s14
Kallelse till
stämma

Styrelsen kallar till stämm
det fall medlemmen så beg ärt.
Kallelse skall ske senast 14 dagar ftire sammanträdet.
I kallelsen_skall anges tid och plats ftir ståimman,
vilka åirenden som skall ftirekomma på ståimman,
uppgift om plats där i g 13 angivna handlingar finns tillgiingliga.
Sfrelsen skall tillse au andra medderandenlommer titf "
medlemmarnas kåinnedom genom e-post eller brev. på ordinarie
stifunma kan beslutas att information som inte har,.g;i;"
ekonomiska konsekvenser ftir någon medrem endast behöver anslåspå ftireningens hemsida eller *n* hemsida diir
samftillighetsfiireningen har forum.

Medlem kan genom -ot
verksamhet.
Motion' som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara
styrelsen tillhanda senast under januari månad.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga
for medlemmarna till sammans med ftirvaltningsberättel sen.

s 16
Dagordning vid
stämma

Dagordning vid stämma
vid ordinarie ståimma skalr ftiljande åirenden behandlas:
Nåirvarokontroll och upprätt*ä" uu röstlåingd
Fraga om mötets behöriga utlysning
Godkiinnande av dagordning
I val av ordftirande ftir ståimman
2val av sekreterare fiir stiimman
3 val av två justeringsmiin
4 styrelsens och revisorernas berättelser
5 ansvarsfrihet fiir styrelsen
6 framstiillningar fran styrelsen eller motioner från medlemmarna
7 ersättning till styrelsen och revisorema
8 styrelsens ftirslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringskingd
?_ud -u" 

styrelse, styrelseordftjrande och suppleanter
10 val av revisorer och suppleanter
I 1 fråga om val av valberedning
12 övngafrågor
l3 meddelande av plats dåir stiimmoprotokolet hålles tillgringligt.

vid extra ståimma skall behandlas åirenden under punkt r,2,3, 6, 13
samt, i det fall ståimma iir utlyst ftir extra utdebite;ing, g

s17
Disposition av
avkastning

I det fall stiimman berl,tta.
detta ske efter medlemmarnas andelar i samf:illigheterna.



s 18
Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omrösfring begåirs.

Ifråga om omröstning mm gäller 48,49,51 och 52 $ lagen om
fiirvaltning av samftilligheter. Dock gäller vid omröstning efter

andelstal att ingen medlem fär ha ett röstetal som överstiger 1/10 av

det på stiimman sammanlagda ntirvarande andelstalet.

Niir omröstning ftiretas skall till protokollet antecknas de

omstiindigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har

betydelse ftir bedömandet av röstresultatet.
Val skall ske med slutna sedlar om någon begåir det.

s 1e
Flera
verksamhetsgrenar

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar

gemensamt har vid tilltimpning av huvudtalsmetoden varje medlem

en röst även om han har del i flera verksamhetsgrerur.
Vid tilliimpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje

medlems röstetal framriiknas på loljande sätt. Först reduceras

medlemmens röstetal inom varje verksamhetsglen i ftirhållande till
verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet

omröstningen avser. Diirefter sammanlägges de reducerade röstetalen

ftir varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som åir

I g"-"ttru- ftir samftilligheterna utgör -

s20
Protokollsjustering,
tillgänglighållande

Stiimmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stiimman och

diirefter hållas tillgtingligt ftir medlemmama.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligl datum på ftirsta sidan.

Ort och datum

Vigge 2016-03-20

Ordforande, Leif B erntsson

Sammanträdesledare


