
STADGAR
Sammanträdesdatum

2007-03-25

Stadgar for samfiillighetsfiirening bildad enligt lagen (1973:1150) om
fiirvaltning av samfiilligheter. Lagens bestämmelser om fiirvaltning skall
gälla i den rnån inte annat framgår av dessa stadgar.

$ 1 FIRMA Föreningens firma är:

KARUPS NYGÅRD SAMTÄLLIGIIATSTÖRENING TÖN TNTIMS.
ANLÄGGNINGAR

$ 2 SAMFÄLLIGEETER Föreningen forvaltar:
.GEMENSAIUHETSANfu|,GGNING SJÖBO KARUP GA;2

.GEMNNSÄMHETSANLÅCCFTN{C SJöBO KARUP GA:3

-GEMENSÄMHETSANLÄGGNING SJÖBO KARUP GA:4

$ 3 GRUNDERNA FöR. Samfiilligheten(erna) skatrl forvaltas i enlighet med vad som vid bildandet
FORVALTNINGEN bestämts om dess (deras) åndamåI.

$ 4 Mf,DLEM Medlem i foreningen är bgare till fastighet eller därmed jåmställd egendorn, som

har del i samf?illighet upptagen under $ 2.

$ S STYRELSE För foreningen skall finnas en styrelse med såte i Sjöbo kommun.
säte
sammansättning Styrelse skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

$ 6 STYRELSE Styrelsen våljs vid ordinarie foreningsstämma.

val Ordinarie ledamöter väljs frr en tid av två år och avgår växelvis
vartannat år.
Suppleanterna väljs fiir cn tid av ett år.
Ordfiirande och kassör utses av stämman med våxelvis ordning,
medan styrelsen i övrigt konstituerar sig sjåilv.

$ 7 STYRELSE Kallelse till styrelsesammanträdq vilken skall innehålla uppgift om ftire-

knllelse till kommande ärenden skall tillstallas ledamdterna minst I dagar ftire samman-

sammanträde, trådet.

fiiredragningslista Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om

sammanträdet och forekommande ärenden. Ledamot, som är fOrhindrad

att nairvara skall genast meddela detta till ordftiranden, som'har att omedelbart

kalla suppleant i ledamots stålle. Suppleant som ej tjanstgor i ledamots stålle har

rltt att närvara vid sammanträdet men har ej rÖsträtt.

$ S STI.RELSE Styrelsen åir beslutfor når kaltelse skett i behörig ord.ning och minst halva

beslutfiirhet, antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelse-

protokoll sammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter in-
funnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken
de flesta röstande forenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning.
I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordforanden,

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar
av styrelseledamöterna år närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i forsta stycket avgöras utan kallelse

om samtliga ordinarie ledamöter är nårvarande och ense om beslutet.



$ 9 STYRf,LSE
forvaltning

s 10 REVTSTON

Den som deltagit i avgörandet av iirende äger anfora reservation mot beslutet.

Sådan reservation skall anmälas ftire sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styelsen fattat beslut skall foras protokoll som upptar
datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av årendet,

styrelsens beslut samt anforda reservationer. Protokollet skalljusteras av

ordforanden eller annan ledamot som vid forfall lor ordforanden lett samman-

trädet.

Styrelsen skall

1. forvalta samfiilligheten(erna) och ftireningens tillgångar.
2. fora redovisning över foreningens räkenskaper.
3. fora forteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ågare.

4. årligen till ordinarie stämma avge lorvaltningsberättelse över örening-
ens verksamhet och ekonomi.

5. om forvaltning omfattar flera samftilligheter eller annars ar uppdelad på

olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i

alla verksamhetsgrenarna, fora särskild redovisning for varje sådan gren.

6. i övrigt fullgöra vad lagen foreskriver om stpelsens handhavande av for-
eningens angelägenheter.

För granskning av styrelsens forvaltning skall medlemmarna på ordinarie
foreningsstämma utse:
2 revisorer och I suppleant.

Revisionsberättelse ska1l överlåmnas till styrelsen senast tre veckor fore
ordinarie stämma.

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden:
I januari * 31 december

Till foreningens underhålls- och fornyelsefond skall årligen avsättas belopp
som beslutas på årsstämman.

Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som

styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om

medlemmars rätt att begiira att extra stämma utlyses gäller 47$ 3 st..lagen om
lorvaltning av samQilligheter.

Om ståmma skall godkånna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna

tillflille att från det kallelseåtgiird vidtagits ta del av debiteringslångd, utvisan-
de det belopp som skall uttaxeras, vad som beloper på varje medlem och när

betalning skal1 ske.

Före ordinarie ståmma skall dessutom forvaltningsberättelse och revisionsbe'
rättelse for den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat
finnas tillgänglig for granskning under samma tid.

Kallelse till stämma skall skriftligen utftirdas av styrelsen och vara medlemmar-

na tillhanda senat två veckor ft)re stämman.

I kallelsen skall anges vilka ärenden sorn skall forekomma på stämman och

lämnas uppgift om plats där i S t3 angivna handlingar finns tillgångliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens forsorg bringas till medlemmarnas

kännedom genom skiftligt meddelande eller på anslagstavlor inom
Karups Nygård.

$ 11R,i-IGNSKAPS-
PERIOD

$ 12 UNDEREÅLLS-
OCgFORN\']ELSE.
FOND

$ 13 FÖRENTNGS-
STÄMMÄ

$ 14 KAILELSE TILL
STAMMA



aJ

$ 15 MOTIONER Mediem kan genom motion väcka forslag rörande foreningens verksamhet.

Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen till-
handa senast underjanuari månad.

Styreisen skall bereda avgivna motioner och hålla dem ti11gängliga for med-
lemmarna tillsammans med örvaltningsberättelsen.

$ 16 DAGORDNING VID Vid ordinarie stämma skall fbljande årendenbehandlas:
STAMMA

I val av ordforande for stämman
2 val av sekreterare för stämman (normalt foreningens seftreterare)

3 val av två justeringsmän
4 styrelsens och revisorernas berättelser
5 ansvarsfrihet for styrelsen
6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7 ersältningtill styrelsen och revisorerna
I styreisens forslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslangd
9 val av styrelse och styrelseordforande samt kassör

10 val av revisorer
I 1 fråga om val av valberedning
12 öwiga frågor
13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Vid extra ståmma skall behandlas åirenden under punkt 1" 2, 3,6 och 1 3 .

S 17 DISPOSITION AV I det fall stämman beslutar om att fordela uppkommet överskott skall detta

AVKÄSTNING ske efter medlemmarnas andelar i samfiilligheten(erna).

$ 18 STIiMMOBESLUT Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begiirs.
i fråga om omröstning m m gåller 48,49,51 och 52 $$ lagen om ftirvaltning
av samfiilligheter.

När omröstning foretas skall till protokollet antecknas de omstiindigheter an-
gående rösträtt, andelstal, ombud m m som harbetydelse förbedömande av
röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

$ 19 FLDRA VERKSAM- Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemen-
EHTSGRENAR samt har vid tillampning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även

om han har del i flera verksarnhetsgrenar.

Vid tillampning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fail varje medlems
röstetal framräknas på foljande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom
varje verksamhetsgren i forhållande till verksamhetsgrenens andel i den ge-

mensamma verksamhet omröstningen avser. Dåirefter sammanlägges de re-
ducerade röstetalen for varje medlem.

S 20 PROTOKOLLS- Stlimmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter ståmman och där-
JUSTERING efterhållas ullgangligt formedlemmarna.
TTI,I,GÄNGLIG-
nÅf-f,nlCnn Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på forsta sidan.

(Sammanträdesledare)


