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KOMMENTAR TILL STADGARNA

Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (7973:1L50) om f0rvaltning
av samfiilligheter.

SFL innehAller tvingande regler f0r f6reningsfdrvaltningen och stad-
garnas irrnehAll. Genom bestlimmelser i stadgarna kan fOreningsmed-
lemmarna dock i vissa hiinseenden awika fren SFL. I SFL anges i vilka
situationer stadgarna fAr innehAlla awikelser frAn lagen.

Huvudregeln iir att om en samfiillighetsf6rening nybildas, skall fcire-
ningens firma irurehAlla ordet samfaillighetsfOrening (29SSFL). Firman
skall tydligt skilja sig fran andra firmor som flr registrerade hos den
statliga l^anhnAterimyndigheten. Detta giiller dven ndr en vAgsamfiil-
lighet eller en viigfrirening uppldses och ersdtts av en samfiillighetsfO-
rening samt ndr en fcirvaltning enligt bysamfallighetslagen eller LGA
ombildas till en samfdllighetsfOrening. Om diiremot en viigsamfiillig-
het eller vAgfdrening inte uppldses, utan endast dvergir till stadgar
enligt SFL, far viigsamfailligheten respektive vtigfOreningen behAlla sin
gamla firma (9 $ lagen 17997:6201om upphiivande av lagen [1939:608]
om enskilda viigar).

Samfiillighetsf0renings iindamAl tir att fOrvalta den samfiillighet fOr
vilken den bildats. Samfaittighetsf0rening fAr ej driva verksamhet som
iir frimmande for det iindamAl som samfiilligheten skall tillgodose
(18 S SFL). Fiirvaltningen omfattar iiven fastighet som fOreningen iiger
samt influtna medel vid fOrsdljning.

Alla samfiilligheter skall anges uttdmmande och pA ett sAdant stitt att
de kan identifieras. Om marksamfiillighet eller gemensamhetsanliigg-
ning blivit regisberad btir registerbeteckningen anges.

Samfiillighets iindamAl kan ha bestiimts vid lantmlterifdrriittning och
framgAr i sA fall av fOrriittningshandlingarna. lir det vid fOrriitbring
bestiimda iindamAlet oklart eller har det blivit inaktuellt eller har
nAgot dndamAl inte ftireskrivits vid fcirrAttning biir grunderna ftir for-
valtningen preciseras i stadgarna. Stadgar som strider mot fdrriitt-
ningsavg0rande kan komma att underkiinnas vid registreringen.

Med deltigarfastighet fOrstas fastighet som har del i samfiillighet och
med deltigare iigaren av deliigarfastighet (1 S Z stycket SFL). Ftir sam-
ftillighet enligt lagen (1998:812) om siirskilda bestiimmelser om vatten-
verksamhet och den nurner upphiivda vattenlagen(1983:291) Ar dessa
definitioner nAgot annorlunda. Medlemmarna i samfiillighetsfdrening
utgiirs av deltigarna i samfiillighet (17 S SFL).

Lagens bestiimmelser om fastighet ilger motsvarande tilliimpning pA
sAdan tomtriitt, gruva, byggnad eller annan adaggning pA ofri grund,
naturreservat, som har del i samfeillighet enligt 1 $ 1 stycket 3 eller
4 SFL. Den som innehar fastighet pA grund av testamentariskt fOrord-
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nande utan att iiganderiitten tillkommer nigon anses vid lagens till-
lampning som fastighetens flgare. Som {gare av naturreservat anses
den som ftirvaltar reservatet.

Innehavare av tomtriitt i fastighet som har del i samfiillighet enligt
1 $ 1 stycket L eller z9FLskall vid tilltimpning av denna lag anses som
deliigare i fastighebegarens stiille (3 S SFL).

Styrelsen fitr samfiillighetsfdreningen skall bestA av en eller flera
ledam6ter och ha sitt siite i den ort dtu medlemmarras fastigheter eller
huvuddelen av dessa ligger. Styrelseledamot fir inte vara underfuig
eller ha fOrvaltare enligt 11 kap. 7 S fOriildrabalken. Lag (1988:1259).

Niir sktil dartill fdreligger, fAr lensstyrelsen fOrordna att styrelsen skall
bestA av flera ledamdter iin som anges i stadgarna (31 S SFL).

Styrelseledamot kan av den som utsett honom skiljas frAn sitt uppdrag
f0re utgingen av den tid fOr vilken han utsetts (32 S SFL).

Har styrelseledamots uppdrag upphOrt eller iir styrelseledamot fOr-
hindrad att utdva uppdraget och:ir styrelsen ej :indA besluff0r, fAr
liinsstyrelsen fdrordna syssloman i sAdan ledamots stiille. Finns av
skiil som nu sagts icke nAgon styrelseledamot att tillgA, fir syssloman-
nen ens€un handha f6reningens angeligenheter och ftiretriida fdre-
ningen som styrelse (33 $ SFL).

Orn ej annat fOljer av stadgama eller av beslut tagna av stiimman, fAr
styrelsen utse sdrskild firmatecknare. Bemyndigande att teckna firma
kan av styrelsen niir som helst iterkallas (34 S SFL).

Uppgift om fiireningens postadress, om styrelseledam6ternas full-
stiindiga narnn, bostads- och postadress och telefon samt om firma-
tecknare om sAdan utsetts skall anmiilas till den statliga Iantndteri-
myndighetenQ6 S SFL). Aven Sndring i dessa f6rhAllanden skall
anmiilas till den statliga Lannnaterimyndigheten (39 S SFL).

Inga kommentarer.

Som styrelsens beslut giiller den mening om vilken vid styrelsesarn-
mantriide de flesta rdstande f0renar sig. Vid val avg6rs lika rdstetal
genom lotbdng. I andra frAgor giiller den mening som bitrAdes av ord-
fdranden.

F0rsta stycket gdller ej, om annat f6reskrivs i stadgarna (38 S SFL).

Med ledamot avses iiven $iinstg6rande suppleant.

Femte stycket avser bl. a. di kontakt tas med brev eller per telefon.

Styrelsen handhar samfiillighetens angeldgenheter i Overensstflmmelse
med derura lag (SFL), stadgarna och beslut tagna av sttlmman, i den
mAn beslutet ej strider mot denna lag (SFL) eller annan fdrfattning
eller mot stadgarna (35 S SFL).

Styrelseledamot fir eJ taga befathing med angelAgenhet i vilken han
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har ett vtisentligt intresse som strider mot fdreningens (36 S SFL).

Styrelsen eir behOrig att fOretrdda fdreningen i f6rhAllande till tredje
man. Samma behorighet tillkommer firmatecknare. Styrelsen och fir-
matecknaren fAr dock ej utan stOd av stadgama eller beslut tagna av
stiimman OverlAta eller sdka inteckning i fast egendom eller upplAta
sAdan egendom med nyttjanderdtt f6r ldnge tid en fem dr (37 S SFL).

Bestiimmelserna under punkten 5 iir endast avsedd ftir fOreningar
med flera samfiilligheter eller andra verksamhetsgrenar, i vilka med-
lemmarna har del efter olika andelstal. Bestiimmelsen anknyter till
4'l.. S,42 S,45 S,48 S och 60 S SFL.

Revisionen avser riikenskapsperiod. Eftersom riikenskapsperiod inte
behOver stiimma Overens med styrelsens mandattid, kan styrelsens
fiirvaltning komma att revideras i omgAngar.

Av allmiirura r{ttsregler fOljer att till revisor inte flr v:iljas den som
ingAtt i styrelsen under den riikenskapsperiod revisionen avser.

Regler omfondering fims i 19 S SFL.

Tiden ftir ordinarie stiknma b6r bestiimmas sA lAngt efter rAkenskaps-
periods utgAng att revisorerna fAr tid att revidera och avge revisions-
beriittelse och styrelsen dlirefter far dd att kalla till stiimma.

Om minst en femtedel av samtliga rdstberAttigade medlemmar eller
det mindre antal, som kan vara bestiimt i stadgama, hos styrelsen
begEir att extra fdreningssttimma skall hAllas och diirvid anger de
iirenden som skall behandlas, Aligger det styrelsen att inom en vecka
kalla till sAdan stiimma att hALllas sA snart det med iakttagande av fcire-
skriven kallelsetid kan ske.

Sker det ej, utlyser ftinsstyrelsen stlimma pA anmiilan av medlem
(47 gs st. SFL).

Kallelse till fiireningsstiimma sker genom styrelsens fdrsorg. I kallel-
sen anges vilka iirenden som skall behandlas pA stAmman. UnderlAter
styrelsen att uffdrda kallelse till ordinarie f6reningsstdmma i enlighet
med stadgaflu$ fOreskrifter skall lansstyrelsen pA anmlilan av medlem
utlysa foreningsstiimma (47 S SFL).

Inga kommentarer.

Styrelsen eir skyldig att pi f6reningsstamma liimna de upplysningar
om f6reningeru verksamhet som medlem beget och som kan vara av
betydelse fOr medlemmama (50 S SFL).

Over beslut som fattas pA f6reningsstitururu skall genom styrelsens
f6rsorg f0ras protokoll, vilket skall hAllas tillgaingligt fOr medlem-
nranra senast tvA veckor efter stiimman (50 S 2 st. SFL).

Talan fAr fiiras mot uttaxering (46 S SFL) och stAmmobeslut (53 S SFL).
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Om f6reningens verksamhet dr sAdan att den inte ger ekonomiskt
dverskott bdr besttimmelsen utgA.

Den som underlAtit att i riitt tid fullf6lja sin bidragsskyldighet fAr del-
taga i f6rhandlingaflE men ej uttiva r0striitt iman han fullgjort vad
han eftersatt (48 S SFL).

Medlem eller annan fAr icke, sjiilv eller genom ombud eller som
ombud, deltaga i behandlingen av angeldgenhet, vari han iiger ett
viisentligt intresse som strider mot f6reningens angeliigenhet
(48 S sFL).

lnnehavare av riittighet i delAgarfastighet far niirvara och yttra sig vid
behandling av frilga som 16r hans rAtt (48 S SFL).

Riistberiittigad medlem, som iir niirvarande vid fdreningsstiimma, har,
oavsett om han flger en eller flera deltigarfastigheter, en rOst (huvud-
talsmetod). I frAga som har ekonomisk betydelse skall medlenunarnas
rOstetal i stdllet beriiknas efter deliigarfastigheternas andelstal, om
medlem begtir det. Dock fir medlems riistetal ei Overstiga en femtedel
av det sammanlagda rdstetalet fdr samtliga nArvarande rdstber€itti-
gade medlerrunar (49 S SFL) (andelstalsmetod).

Medlems r0strAtt kan utOvas genom ombud. Ombud ffu ej fdretr6da
mer dn en medlem. Som stiimmans beslut giiller den mening fOr vilken
de flesta rcistema avgivits. Vid lika rcistetal avg6rs val genom lottning,
medan i andra frilgor den mening g6ller som bitrades av ordf6randen.
Awikelse frin bestiimmelserra om ombud kan dock f6reskrivas i
stadgarna (49 S SFL).

FOr beslut att tiverlAta eller s6ka inteckning i fast egendom eller upp-
lAta sAdan egendom med nyttjanderiitt fOr ltingre tid an fem Ar fordras
mirut tvA tredjedelar av de avgivna rOsterna, om ej annat fdreskrivs i
stadgarna (51 S SFL).

Vid omrdstni.g ifuhga om ?indring av fdreningens stadgar har varje
r6stbertittigad medlem, oavsett om han dger en eller flera deliigarfas-
tigheter, en rOst. FOr beslut om sAdan iindring fordras minst tvA tred-
jedelar av de avglvna rOsterna. F6reskrivs striingare villkor i stadgarna
skall det giilla.

Beslut om stadgeiindring skall genom styrelsens f6rsorg genast
anmtilas fOr registrering. Vid anmiilan skall fogas tvA bestyrkta
avskrifter av protokoll Over beslutet. Beslutet fAr ej tilftimpas innan
registrering skett (52 S SFL).

AngAende innebtirden av huvudtalsmetod och andelstalsmetod, se
kommentaren till S 18.

Nigra i alla sammanhang godtagbara hAllpurikter f6r en jiimfiirelse
mellan samfiilligheter eller andra verksamhetsgrenar niir det giiller
intresset och ansvaret f6r gemensanuu Atgiirder kan knappast upp-
stiillas. Om det emellertid iir avgjort hur intresset och ansvaret fdr den
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finns en norrr fOr derr angiwa ilmf0dserr" Ett ddant avg0rarde ton
lgadkommac genom att i stadgarna beoElrrs hru kocfrraderna fOr vics
verksaolh€e aeurpdvis a@ skall Hrag av de
olika verkeamhetsgrenarna (ee prop. 79732160 s 578).

Ti[ S 20 Anglende Utgeaglighe[ande av protokolleq, se komm€nlaren fiU $ 16.
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