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enligt lagen(L973:11-50)
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Fdreningenforvaltar Djura ga:4,Djura ga:3,Qura ga:6,Hedby ga:2,
Forsga:L,Hedby ga:1,GrAdaga:z,Hedbyga:3,Hedby ga:S,Fors ga:4,
Fors ga:2, V dstannor ga:2,Mj algen ga:Z,Vi staruror ga:4, Diur a -ga:9,
'
Skebergga:1,Mjlilgen ga3, YtterAkeroga:3odr Gdrde ga:Z, Fors 3a:3
skall fdrvaltasi enlighet med vad som vid bilSamfaihgheten(erna)
dandetbestdmtsom dess(deras)iindamil.
Medlem i foreningen dr igare till fastigheteller ddrmed jiimstiiild
egendomsom har del i samfiillighetupptagen r-rnderS 2'

$s
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Styrelse
For foreningenskall finnas en styrelsemed sdtei Leksandskommunscite,
styrersenskanbestaav 5 ledamoteroch 5 suppreanter.
sommonsoitning

so
Styrelse
vol

Styreisenviiljs vid ordinarie foreningsstdmmaMandattidenf6r ledamot ar 2 iu och for suppleantett Ar.
ForstagAngenval iger rum skail 2 ledamotervdljaspA ett ir.
Stdmmanutser ordforandebland styrelsensledamoter.I ovrigt konstituerar slyrelsensig sjiilv.

Sz

skall ske minst 1
Styrelse
Kallelseav ledamoternatill sfyrelsesammantr?ide
till
kollelse
veckadagarfore sammantridet.Kallelseskall irmehilla uppgift om
sommontrcide, forekommandedrenden.

roredrogninssristo:H?l::il:'tril;l;ilf;
lffi?i#i",
:iffi "f"T:l;TxH"ffi
skall genastmeddela detta till ordforanden,som har att omedelbart
kal1asuppleanti ledamotsstdlle.Suppleantsom ej tjdnstgor i ledamots
st|illehar rdtt att ndrvara vid sammantrddet,men har inte rostrdtt-

8gt
2004-12-73

$g
Styrelse
beslutforhet,
protokoll

styrelseniir beslutfor ndr kallelseskett i behorig ordning och minst
halva antaietstyrelseledamoter
dr ndrvarande.utan hinder hdrav
skall styrelsesammantrdde
ansesbehorigenutlyst om samtligaordinarie ledam6terinfunnit sig till sammantrddet.
Somstyrelsensbeslutgiiller den meningom vilken de flestarostande
forenarsig.
vid lika rostetalavgdrsval genomlotrning.I andrafragorgdilerden
mening som bitriides av ordforanden.
utan att ha angivits i kallelsenfar drendeavgOrasom minst tva tredjedelar av sfpelseledamoternadr ndrvarandeoch enseom beslutet.
Fragafar utan hinder av bestdmmelserna
i forsta slycketavgorasutan
kallelseom samtligaordinarie ledamciterdr enseom beslutet.
Den som deltagit i avgorandetav drendeiiger anforareservationmot
beslutet.Sidan reservationskall anmiilasfore sammantrddetsslut.
Over drendeni vilka sfyrelsenfattat beslut skail fdrasprotokoll som
upptar dafum, deltagandeledamoteroch suppleanter,kort beskrivning av irendet, sfyrelsensbeslutsamt anfordareservationer.protokollet skall justerasav ordforandeneller aruranledamotsomvid forfall for ordforandenlett sammantrddet.

SP
Styrelse,
forvoltning

Styrelsenskall:
L

forvaltasamfilligheten(erna)ochforeningenstillgAngar,

2

fora redovisning6ver fdreningensriikenskaper,

3

fciraforteckningover deiiigandefastigheter,derasandelstaloch
agare,

4

arligen till ordinarie stdmmaavgeforvaltningsberiittelseover
foreningensverksamhetoch ekonomi,

5

om forvaltningen omfattar flera samfiillighetereller annarsdr
uppdelad pA olika verksamhetsgrenar
och medlerrunarnas
andelarinte dr lika storai alla verksamhetsgrenarna,
fora sdrskild redovisningfor varje sAdangren,

6

i ovrigt ftiligora vad lagenforeskriverom styrelsenshandhavande av foreningensangeldgenheter.

s t0
Revision

For granskningav styrelsensforvaltning skall medlenunarnapa ordinarie foreningsstdmmautse2 revisoreroch 2 suppleanter.
Revisionsberdttelse
skall overldmnastill styrelsensenastrre veckor
fore ordinarie stdmma.
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Rcikenskopsperiod
Foreningensrdkenskapsperiodomfattartiden 1/L-31,/12.

Stz
och
Underh6lls
fornyelselond

Ingen avsdttning skall ske till Till {6reningensunderhAlls- och
fornyelsefona

Str
ForeningsstcimmoOrdinarie stdmma skall ArligenhAllassenastunder april mAnad pi tid
och plats som styrelsenbestimmer.
Styrelsenkan ndr den finner det erforderligt utlysa extra stdmma.I
friga om medlenunarsrdtt att begiira att extra stdmma utlyses giiller
47 S3 st. lagen om fdrvaltning av samfdlligheter.
Om stdmmaskall godkirura uttaxering skall styrelsenbereda medlemmama tillflille att frAn det kallelseAtgiirdvidtagits ta del av debiteringslingd, utvisande det belopp som skall uttaxeras,vad som beloper
pA varje medlem och ndr betalrringskall ske.Fore ordinarie sthmma
skall dessutomfOrvaltningsberiittelseoch revisionsberdttelsefOr den
avslutaderiikenskapsperiodensamt utgifts- och inkomststat firuras
ti[ganghg for granskning under sammatid.

Sta
till stcimmoStyrelsenkallar till st?imma.Det skall ske genom annons i lokalt
Kollelse
annonsbladeller lokalpress.
Kallelseskall ske senasttvA veckor fore sammantriidet.
I kallelsenskall angestid odr plats for stdmman,
vilka iirenden som skall f<jrekommapi stiimmary
uppsft om plats diir i S 13 angivna handlingar finns tillg?ingliga.
Styrelsenskall tillse att andra meddelandenkommer till medlemmarnaskinnedom genom annonsi lokalt annonsbladeller lokalpress

Sts
Medlem kan genom motion viicka forslag rorande foreningens verksamhet.Motion, som skall behandlaspA ordinarie stdmma, skall vara
styrelsentillhanda senastunder februari m6nad.

Motioner

Styrelsenskall beredaavgivna motioner och hAlla dem tillgiingliga for
medlemmarnatillsanunansmed forvaltningsberhttelsen.

Sto
vid
Dogordning
stcimmo

Vid ordinarie stdmmaskall foljande irenden behandlas:
1

val av ordforande for stdmman

2

valav sekreterarefor stdmman

3

val av tvi justeringsmdn

4

styrelsensochrevisorernasberdttelser

5

ansvarsfrihetfor styrelsen

6

framst?illningarfrAn styrelseneller motioner frAn medierrunarna

2004-12-13

7

ersattningtill sfyrelsenoch revisorerna

8

styrelsensforslag till utgifts- och inkomststatsamt debiteringsldngd

9

val av sfyrelse,sfyrelseordforandeoch suppleanter

10 val av revisorer och suppleanter
1.1 frAgaom val av valberedning
12

dvriga frAgor

13 meddelandeav plats diir stdmmoprotokollethAllestillgiingligt.
Vid extra stdmmaskall behandlasdrendenunder punkt 1.,2,3,6,13-

Stz
Disposition
ov
ovkostning

I det fall stdmmanbeslutar om att fordela uppkommet overskott skall
detta ske efter medlemmarnasandelar i samfaHgheten(erna).

St e
Stcimmobeslut

Beslutfattasmed acklamationom inte omrostning begiirs.
IfrAgaom omr6stti.g mm gdller 48,49,51och 52 g lagenom forvaltning av samfiilligheter.
Nir omrosbring fdretasskall till protokollet antecknasde omstdndigheter angAenderostrhtt, andelstal,ombud nun som har betydelsefor
bedomandetav r<istresultatet.
Val skall ske med slutna sedlarom nAgonbegdr det.

Sts
Fleroverksomhets-Skall omrostning ske i friga som bercirflera verksamhetsgrenar
grenor
gemensamthar vid tilliimpning av huvudtalsmetodenvarje medlem
en rcistdven om han har del i flera verksamhetsgtenar.
Vid tilliimpning av andelstalsmetodenskall i motsvarandefall varje
medlemsrostetal framriiknas pA foljande sdtt.Forst reducerasmedlemmensrostetalinom varje verksamhetsgreni forhAllandetill verksamhetsgrenens
andel i den gemensamnuverksamhetomrostningen
avser.Ddrefter sammanldggesde reduceraderostetalenfor varje
medlem.Verksamhetsgrenarnas
andelari verksamhetsom iir gemensam for samfiilligheten(erna)utg6r
Djura ga:A
1000
Djura ga:3
10
Djura ga:6
10
Hedby ga:2
1
Forsga:1
10
Hedby ga:1
10
Gr&daga:2
30
Hedby ga:3
5
Hedby ga:S
2
Forsga:3
2
Forsga:4
1
Forsga:2
10
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Vhstannorga:2
Mjiilgen ga:2
Vistannor ga:4
Djura ga:9
Skebergga:1,
Mjiilgen ga:3
YtterAkeroga:3
Giirde ga:2

5
30
100
200
1
1
5
20

Szo
Protokollsiuslering,
Stdmmoprotokolletskall justerasinom tvA veckor efter stdmman och
tillgringlighdllonde
ddrefterhallastillgiingligt fcjrmedlemmarna.
Dessastadgarhar antagitsvid sammantriideenligt datum pA forsta
sidan.
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KOMMENTAR TILL STADGARNA
om forvaltning
Vid hiinvisning till lagrum avser SFLlagen (1973:1150)
av samfdlligheter.
Tillingressen

SFLinnehAllerfvingande regler for foreningsforvaltningen och stadgamasinnehAll.Genombestdmmelseri stadgarnakan foreningsmedlemmarna dock i vissa hdnseendenawika frAn SFL.I SFL angesi vilka
situationer stadgarnafAr irmehAllaawikelser frAn lagen.

T i l l sI

Huvudregeln dr att om en samfiillighetsf6reningnybildas, skall foreningens firma irmehAllaordet samfiillighetsforening(29$SFL).Firman
skall tydligt skilja sig fran andra fumor som ir registreradehos den
statliga Lantmiiterimyndigheten.Detta giiller dven ndr en vdgsamfdllighet eller en vdgforening uppldsesoch ersdttsav en samf?illighetsforening samt nir en forvaltrring enligt bysamfiiilighetslagen eller LGA
ombildas till en samf?illighetsforening.Omddremot en vdgsamfa[ighet eller viigfdrening inte upploses,utan endastovergir till stadgar
enligt SFL,fir v?igsamfiillighetenrespektivevdgforeningenbehAllasin
gamla firma (9 $ lagen [1997:620lomupphiivande av lagen [1939:608]
om enskildavigar).

Tills 2

Samfiillighetsforeningsdndamil dr att forvalta den samfdllighet for
vilken den bildats. Samfiillighetsf<ireningfAr ej driva verksamhet som
dr frimmande for det dndamil som samfiilligheten skall tillgodose
(18S SFL).Forvaltringen omfattar dven fastighet som foreningen iger
samt influhra medel vid fors?iljning.
Alla samfdlligheterskall angesuttommande och pi ett sAdantshtt att
de kan identifieras.Om marksamfiillighet eller gemensamhetsanliiggning blivit registreradbor registerbeteckningenanges.

Tills 3

Samfalighets iindamAl kan ha bestimts vid lantmiteriforrittning och
framgAri si fall av forrdthringshandlingarna.Ar det vid forrhttning
bestimda lindamAletoklart eller har detblivit inaktuellt eller har
nigot irndamAlinte foreskrivits vid fdrriittning bor grundema for forvalbringen preciserasi stadgarna.Stadgarsom strider mot forriittningsavgorandekan komma att underkdnnasvid registreringen.

T i l l s4

Med del?igarfastighetforstAsfastighetsom har del i samfiillighet och
med delhgaredgarenav deldgarfastighet(1 S 2 stycket SFL).For samfiillighet enligt vattenlagen(SFS1983:291)dr dessadefinitioner nAgot
annorlunda.Medlemmarna i samfiillighetsforeningutgors av deldgarnai samfiillighet (17 S Sn 1.
Lagensbestdmmelserom fastighetdger motsvarandetilliimpning pA
sAdantomtrdtt, gruva,byggnad eller arurananliiggning pA ofri grund,
naturreservat,som har del i samfiillighet enligt 1 $ 1 stycket 3 eller
4 SFL.Den som innehar fastighetpA grund av testamentarisktforordnande utan att iiganderdttentillkommer nAgonansesvid lagens tillliimpning som fastighetensdgare.Som dgareav naturreservatanses
den som forvaltar reservatet.
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Irurehavareav tomtrdtt i fastighetsom har del i samfiillighet enligt
1 $ 1 srycketL eller 2 SFLskali vid till5mpning av dennalag ansessom
deliigarei fastighetsdgarens
stiille (3 S SFL).

Tills 5

Styrelsenfor samfiillighetsf6reningenskall bestAav en eller flera
ledamoter och ha sitt sdtei den ort ddr medlemmarnasfastighetereller
huvuddelen av dessaligger. StyrelseledamotfAr inte vara underArig
eller ha forvaltareenligt 11kap. 7 g foriildrabalken.Lag (1988:IZS9).

Tills 6

Niir skdl diirtill foreligger, fAr liinsslyrelsenforordna att styrelsenskall
besti av flera ledamoter dn som angesi stadgarna(31 S SFL).
Sfyrelseledamotkan av den som utsett honom skiljasfrAn sitt uppdrag
fore utgingen av den tid for vilken han utsetts (32 S SFL).
Har styrelseledamotsuppdrag upphort eller 6r sfyrelseledamotforhindrad att utova uppdraget och ir styrelsenej iindA beslutfcir,fAr
ldnsstyrelsenforordna sysslomani sAdanledamots stiille. Finns av
skil som nu sagtsicke nigon styrelseledamotatt tillg6, fAr sysslomannen ensamhandha foreningensangeldgenheteroch f6retriida foreningen som styrelse(33 S SFL).
Om ej aruratfoljer av stadgarnaeller av beslut tagna av stdmman,fAr
sfyrelsenutse sdrskild firmatecknare.Bemyndigandeatt tecknafirma
kan av styrelsenndr som helst Aterkallas(34 S SFL).
Uppgft om foreningenspostadress,om sfyrelseledamotemasfullstiindiga narnn,bostads-och postadressoch telefon samt om firmatecknareom sAdanutsettsskall anmiilastill den statliga Lantmdterimyndigheten(26 S SFL).Aven indring i dessaforhAllandenskall
anmhlastill den statliga LandAterimyndigheten (39 S SFL).

Tiilsz

Inga kommentarer.

TillsI

Somstyrelsensbeslut gdller den mening om vilken vid styrelsesammantriide de flestarcistandeforenar sig. Vid val avgorslika rdstetal
genomlotbring. I andra frAgorgdller den mening som bitriides av ordforanden.
Forstastycketgdller ej, om armatforeskrivsi stadgarna(3SS SFL).
Med ledamot avsesdven tjdnstgorandesuppieant.
Tredjestycketavserbl. a. dAkontakt tas med brev eller per telefon.

Tills e

Sfyrelsenhandhar samfiillighetensangel?igenheter
i overensstdmmelse
med dennalag (SFL),stadgarnaoch beslut tagna av stdmman,i den
min beslutetej strider mot dennalag (SFL)eller annan forfatbring
eller mot stadgarna(35S SFL).
StyrelseledamotfAr ej taga befattningmed angel?igenhet
i vilken han
har ett viisentligt intressesom strider mot fdreningens(36SSFL).
Styreisenir behorig att foretrddaforeningeni forhAllandetill tredje
man. Sammabeh6righet tillkommer firmatecknare.Sryrelsenoch firmatecknarenfAr dock ej utan stod av stadgarnaeiler beslut tagna av
stdmmanoverlita eller s6kainteckning i fast egendomeller upplAta
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sAdanegendommed nyttjanderdtt for liinge tid 2infem Ar (37 S SFL).
Bestdmmelsernaunder punkten 5 dr endast avsedd for foreningar
med flera samfiilligheter eller andra verksamhetsgrenar,i vilka medlemmarna har del efter olika andelstal.Bestdmmelsenanknyter till
41.5,42S,45 S,48 S och 60 S SFL.

Tills 10

Revisionenavser rdkenskapsperiod.Eftersom riikenskapsperiod inte
behover stdmmaoverensmed styrelsensrnandattid, kan styrelsens
forvaltning komma att reviderasi omgAngar'
Av allmdrmardttsregler foljer att till revisor inte fir viiljas den som
ingAtt i stpelsen under den rikenskapsperiod revisionen avser.

T i lsl 1 2

Reglerom fondering finns i 19 S SFL.

Tills 13

Tiden for ordinarie stdmmabor bestiimmassAlAngt efter rdkenskapsperiods utgAngatt revisorema fir tid att revidera och avge revisionsberdttelseoch styrelsendirefter fir tid att kalla till stiimma.
Om minst en femtedel av samtligarcistberiittigademedlemmar eller
det mindre antal, som kan vara bestamti stadgatna,hos styrelsen
beglir att extra foreningsstiimma skall hAllas od:r diirvid anger de
drendensom skall behandlas,iligger det styrelsenatt inom en vecka
kalla till sidan stdmma att hillas sAsnart det med iakttagande av foreskriven kallelsetid kan ske.
Sker det ej, utlyser liinsstyrelsenstarnmapA anmiilan av medlem
(4 7 S 3 st.S F L ).

Tills 14

Kallelsetill foreningsstimma sker genom styrelsensforsorg.I kallelsenangesvilka irenden som skall behandlaspA stiimman. Underliter
styrelsenatt utfdrda kallelsetill ordinarie f6reningsstdmmai enlighet
med stadgarnasforeskrifter skall liinssfyrelsenpA anmilan av medlem
utlysa foreningsstdmma(47S SFL).

T i l l st 5

Inga kommentarer.

Tills 16

Styrelseniir skyldig att pA foreningsstdmmaliimna de upplysningar
om foreningensverksamhetsom medlem beghr och som kan vara av
befydelsef6r medlemmarna (50 SSFL).
Over beslut som fattas pA foreningsstimma skall genom styrelsens
forsorg forasprotokoll, vilket skall hallas tillgangligt for medlemmarna senasttvA veckor efter stdmman(50 S 2 st- SFL)Talan fAr foras mot uttaxering (45S SFL) och stdmmobeslut(53 S SFL).

T i lsl 1 7

Om foreningensverksamhetdr sidan att den inte ger ekonomiskt
overskottbor bestiimmelsenutgA.

T i lsl 1 8

Den som underlitit att i rdtt tid fullfolja sin bidragsskyldighet fAr deltaga i forhandlingarna men ej utova rostrdtt innan han fullgjort vad
han eftersatt(48 S SFL).
Medlem eller annan fAr icke, sjiilv eller genom ombud eller som
ombud, deltagai behandlingen av angeliigenhet,vari han Zigerett
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viisentligt intressesom strider mot foreningensangeldgenhet
(48S SFL).
Irurehavareav riittighet i deliigarfastighetfAr ndrvara och yttra sig vid
behandling av frAgasom ror hans r6tt (48 S SFL).
R6stberiittigadmedlem, som dr ndrvarandevid foreningsstdmma,har,
oavsettom han iger en eller flera deldgarfastigheter,en rost (huvudtalsmetod).I frAgasom har ekonomiskbetydelseskall medleffunarnas
rdstetal i stiillet berdknasefter deliigarfastigheternasandelstal,om
medlem begiir det. Dock fAr medlemsrostetal ej 6verstigaen femtedel
av det sammanlagdarostetaletfor samtliganArvaranderostberdttigademedlemmar (49 S SFL)(andelstalsmetod).
Medlems rdstriitt kan utovas genomombud. ombud fAr ej foretriida
mer dn en medlem. som stimmans beslut giiller den mening for vilken
de flesta rcisternaavgivits. vid lika rostetal avgorsval genom lottning,
medan i andra fragor den mening giiller som bitrddes av ordf<iranden.
Awikelse franbestdmmelsernaom ombud kan dock foreskrivasi
stadgarna(49S SFL).
For beslut att overlata eller sdkainteckning i fast egendomeller upplAta sAdanegendommed nyttjanderitt fdr liingre tid ?infem ir fordras
minst tvA tredjedelarav de avgivna rdsterna,om ej annat foreskrivs i
stadgarna(51SSFl-).
vid omrostning ifrdga om dndring av foreningensstadgarhar varje
rostberiittigadmedlem, oavsettom han iiger en eller flera deldgarfastigheter, en rost. F6r beslut om sidan iindring fordras minst fvA tredjedelar av de avgivna rosterna.Fdreskrivsstrdngarevillkor i stadgarna
skall det giilla.
Beslutom stadgeiindringskall genomsfyrelsensfcirsorggenast
anmAlasfor registrering. Vid anm?ilanskall fogas tvA bestyrkta
avskrifter av protokoll over beslutet.BeslutetfAr ej tilliimpas innan
registrering skett (52 S SFL).

Tills le

Angaendeinnebdrdenav huvudtalsmetodoch andelstalsmetod,se
kommentarentill S L8.
Nigra i alla sammanhanggodtagbarahallpunkter for en jdmforelse
mellan samfiillighetereller andra verksamhetsgrenarndr det giiller
intressetoch ansvaretf6r gemensafiunaAtgiirderkan knappastuppstiillas.Om det emellertid ir avgjort hur intressetoch ansvaretfor den
gemensafiunaitgiirden dr att fordela mellan verksamhetsgrenarna
finns en norm for den angivnajdmforelsen.Ett sadantavgdrandekan
Astadkommasgenom att i stadgarnabestdmshur kosbradernafor viss
verksamhet,exempelvisadministrationskostnader,skali bdrasav de
olika verksamhetsgrenarna(seprop. 1973:1,60
s 578).

Tills 20

AngAendetillganglighallandeav protokollet, sekommentarentill g L6.

