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Sommontrcidesledore

Goran Rosvall

Arende Stadgar for
enligt lagen (1973:1150) om forvaltning av samfdlligheter. Lagens

bestimmelser om forvaltningen skall giilla i den mAn inte annat
framgAr av dessa stadgar.

Kommun: Vdrmdo Stockholms ldn

Orgonisstionsnummer

717905-1603
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Foreningens firm a ar Fagerholms vligf6rening.

Foreningen forvaltar Brunn ga:L i V[rmdti kommtlll.

Samfailigheten skall forvaltas i enlighet med vad som vid bildandet
bestdmts om dess dndamil.

Med.lem i foreningen dr dgare till fastighet eller ddrmed jiimstiilld
egendom som har del i samfiillighet upptagen under $ 2'

For foreningen skall finnas en styrelse med sdte i V:irmdit kommun.

Styrelsen skall bestA av minst 5ledamoter och 2 suppleanter.

Sfyrelsen vlilj s vid ordinarie foreningsstdmma.
Mandattiden for ledamot dr 2 fu och for suppleant ett Ar'

Forsta gangen val 6ger rum skall2ledamoter viiljas pA ett Ar.

Sthmman utser ordforande bland styrelsens ledamoter. I ovrigt konsti-

tuerar styrelsen sig sjiilv. Stlimman skall utse en valberedning.

Kallelse av ledamoterna till styrelsesammantriide skall ske minst 7

dagar fore sammantriidet. Kallelse skall innehAlla uppgift om fore-

kommande hrenden.
Suppleanterna skall inom sanuna tid underrdttas om sammantrddet

ochlorekommande drenden. Ledamot, som dr forhindrad att nhrvara,

skall genast meddela detta till ordforanden, som har att omedelbart

kalla iuppleant i ledamots stiille. Suppleant som ej tj?instgor i ledamots

stiille har ritt att ndrvara vid sammantriidet, men har inte rostrdtt'
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Styrelsen lir beslutfor nhr kallelse skett i behorig ordning och minst
halva antalet styrelseledamoter ir ndrvarande. Utan hinder hdrav
skall sfyrelsesammantrdde anses behorigen utlyst om samtliga ordina-
rie ledamoter infunnit sig till sammantriidet.

Som styrelsens beslut giiller den mening om vilken de flesta rostande

forenar sig.

Vid lika rostetal avgors val genom lottning, i andra frAgor g?iller den

mening som bitriides av ordforanden.

Utan att ha angivits i kallelsen fAr irende avgoras om minst WA tred-

jedelar av styrelseledamoterna ir ndrvarande och ense om beslutet.

FrAga fAr utan hinder av bestimmelserna i forsta stycket avgoras utan

kallelse om samtliga ordinarie ledamoter dr ense om beslutet.

Den som deltagit i avgorandet av drende dger anfora reservation mot

beslutet. SAdan reservation skall anmdlas fore sammantrddets slut.

Over hrenden i vilka styrelsen fattat beslut skall foras protokoll som

upptar datum, deltagande ledamoter och suppleanter, kort beskriv-

ning av drendet, styrelsens beslut samt anforda reservationer. Proto-

kolGt skall justerai an ordforanden eller annan ledamot som vid for-

fall for ordforanden lett sammantriidet.

Styrelsen skall:

1 forvalta samfiilligheten och foreningens tillgAngat'

2 fora redovisning over foreningens rdkenskaper,

3 fora forteckttittg over deliigande fastigheter, deras andelstal och

dgare,

4 Arligen till ordinarie stimma avge forvaltningsberdttelse over

foreningens verksamhet och ekonomi,

5 om forvaltningen omfattar flera samfdlligheter eller annars dr

uppdelad pA olika verksamhetsgrenar och medleEunarnas

andelar inte hr lika stora i alla verksamhetsgrenarna, fora sdr-

skild redovisning for varje sAdan 8r€o,

6 i ovrigt fullgora vad lagen foreskriver om styrelsens hand-

havande av foreningens angeligenheter'

For granskning av styrelsens forvaltning skall medlemmarna pA ordi-

narie foreningsstiimma utse 2 revisorer och 2 suppleanter. Dessa utses

pi 2 respektive 1 ar med viixelvisa val.

Revisionsberittelse skall overldmnas till styrelsen senast tre veckor

fore ordinarie st6mma.
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Foreningens rdkenskapsperiod omfattar tiden 1 mai-30 april.

Till foreningens underhAlls- och fornyelsefond skall Arligen avsdttas

minst 10 000 kronor.

Ordinarie sthmma skall Arligen hAllas under iuni mAnad pA tid och

plats som styrelsen bestdmmer.

Styrelsen kan ndr den finner det erforderligt utlysa extra stdmma. I
*Agaom medlenunars rdtt att begiira att extra stimma utlyses giiller
47 S3 st lagen om forvaltning av samfailigheter.

Om stimma skall godkiinna uttaxering skall sty'relsen bereda med-

lemmarna tillfale att frAn det kallelseAtgiird vidtagits ta del av debite-

ringsliingd, utvisand.e det belopp som skall uttaxeras, vad sombeloper

pA varje medlem och nir betalning skall ske. Fore ordinarie stdmma

ikull d.ss,,,tom forvaltningsberiittelse och revisionsberdttelse for den

avslutade rdkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas

dlganghg for granskning under samma tid.

styrelsen kallar till stiimma. Det skall ske genom postfiirsandelse till
respektive fastighetsiigare.

Kallelse skall ske senast \4 dagar fore sammantridet.

I kallelsen skall anges tid och plats for stiimman, vilka drenden som

skall forekonuna pA stiimman samt uppgrft om plats diir i S L3 angivna

handlingar finns tillgingliga.

Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlerunar-

njs kdnnedom genom anslag pA sedvanliga anslagstavlor inom om-

ridet.

Medlem kan genom motion vdcka forslag rorande foreningens verk-

samhet. Motion, som skall behandlas pA ordinarie stdmma, skall vara

styrelsen tillhanda senast under april minad.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hAlla dem tillgiingliga for

*-"dl"**arna tillsarruRans med forvaltningsberiittelsen.

Vid ordinarie stdmma skall fdliande drenden behandlas:

val av ordforande for stdmman

val av sekreterare for stdmman

val av tvA justeringsmdn

Styrelsens och revisorernas berittelser

1

2

3

4
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ansvarsfrihet for styrelsen

framstiillningar frAn styrelsen eller motioner frin medlemmarna

ersiittning till sfytelsen och revisorerna

styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringsliingd

val av sfyrelse, styrelseordforande och suppleanter

val av revisorer och suppleanter

fthga om val av valberedning

ovriga frAgor

meddelande av plats dlir stimmoprotokollet hAlles tillgiingligt.

Vid extra stimma skall behandlas hrenden under punkt 1,,2,3,6,\3.

I det fall stdmman beslutar om att fordela uppkommet overskott skall

detta ske efter medlemmarnas andelar i samfiilligheten'

Beslut fattas med acklamation om inte omrostning begiirs.

IfrAga om omrostning mm g?iller 48,49,51 och 52 $ lagen om forvalt-

ning av samflilligheter.

Ndr omrosbring foretas skall till protokollet antecknas de omstindig-
heter angAende rostrdtt, andelstal, ombud run som har betydelse for

bedomandet av rostresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om n6'gon begiir det'

Stiimmoprotokollet skall justeras inom tvA veckor efter stdmman och

ddrefter hAilas tillgiingligt for medlerunarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammantrlide enligt datum pA forsta

sidan.
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