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Arende Stadgar fOr Orebrohu 18 samfelighetsforening

enligtl"g* (19R:1150) omfdrualtning av samfiilligheter (SFL). SFLs
besfiimmelser om f0rvaltningen ska gdlla. Om en forening vill infora
egna stadgar fAr dessa ej fumehAlla fOreskrift som strider mot SFL eller
annan f0rfattning.
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F0reningeru finna 6r Orebrohus 18 samfelighetsforening

F0reningenf0rvaltar Lund ga:S och Lund s:2.

Samfellighetenerna skall f6rvaltas i enlighet med vad som vid bil-
dandet bestf,mts om deras endamal

Medlem i f6rmingen iir iigare till fastighet eller dtirmed jamsHlld
egendom som har del i samfellighet upptagen under S 2.

FOr fdreningen skall finnas en styrelse med siite i Orebro kommun

Styrelsen skall bestA av 6 ledamdter och 4 suppleanter.

Styrelsen vdljs vid ordinarie f0reningsstamma.
Mandaftiden f6r ledamot et 2 ar och for suppleant 2 Ar.
F0rsta gAngen val tiger rum skall3 ledam6ter viiljas pl ett 6r.
Sfiimman utser ordfOrande bland sfielsens ledamdter. I Owigt konsti-
tuerar styrelsen sig sjelv.

Kallelse av ledamdterna till styrelsesarnmantrlde skall ske minst 7
&gu f0re samrnantrddet. Kallelse skall innehAlla uPPgift om fOre-
kommrnde 6renden.
Supplearrterna skall inom sanuna tid underrlttas om sammantridet
och f$rekomrnande 6renden. Iedamot, som flr f$rhindrad att ndrvara,
skall genast meddela detba till ordforanderL som har att omedelbart
kalla suppleant i ledamots stdlle. Suppleant som ei tianstg6r i ledamots
stfille har rdtt att nirvara vid sammantriidet, men har inte rdstriitt.
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s8
Styrelse Styrelsen dr besluffOr ntu kallelse skett i beh0rig ordning och minst
beslutforhet, halva antalet styrelseledamoter iir narvarande. Utan hinder harav
protokoll skall styrelsesammantride arses behorigen utlyst om samtliga ordina-

rie ledam0ter infunnit sig till sammantrddet.

Som styrelsens beslut gdller den mening om vilken de flesta rdstande
fdrenar sig.

Vid lika r6stetal avgOrs val genom lottning. I andra frilgot giiller den
mening som bitriides av ordf0randen.

Utan att ha angivits i kallelsen fAr arende avgdras om minst ffa tred-
jedelar av styrelseledam6terna tir niirvarande och ense om beslutet.

FrAga fAr utan hinder av besttimmelserna i fdrsta stycket avgoras utan
kallelse om samtliga ordinarie ledamdter €ir erue om beslutet.

Den som deltagit i avg6randet av iirende iiger anfdra reservation mot
beslutet. SAdan reservation skall anmailas ftire sammantriidets slut.

Over firenden i vilka styrelsen fattat beslut skall fdras protokoll som
upptar dattrm, deltagande ledamiiter och suppleanter, kort beskriv-
ning av fuendet, styrelsens beslut samt anf0rda reservationer. Proto-
kollet skall justeras av ordfOranden eller annan ledamot som vid fOr-
fall fOr ordf6randen lett samrnantrddet.

se
Styrelse,
forvaltning Styrelsen skall:

, ,O*"a" samfelligheten och f6reningens tillgAngar,

2 f0ra redovisning 6ver fdreningens riikenskaper,

3 fdra fOrteckning 6ver deliigande fastigheter, deras andelstal och
dgare,

4 arligen till ordinarie stAmma avge fdrvaltningsberdttelse 0ver
fOreningens verksamhet och ekonomi, v

5 om fOrvaltningen omlattar flera samfdlligheter eller annars iir
uppdelad pA olika verksamhetsgrenar och medlemmarrurc
andelar inte iir lika stora i alla verksamhetsgrenarna, fdra sdr-
skild redovisning f6r varje sAdan gre&

6 i Ovrigt fullg6ra vad lagen fdreskriver om styrelsens handha-
vande av f6reningens angeliigenheter.

s10
Revision Fdr granskning av styrelsens f0rvaltning skall medleuunaffra pA ordi-

narie fOreningsstiimma utse 2 revisoret.

Revisionsber6ttelse skall dverltimnas till styrelsen senast tre veckor
fOre ordinarie stiirruna.
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F0reningeru rdkenskapsperiod omfattar tiden l januari- 31 december
ftalenderAr).

Till f0reningens underhills- och f6rnyelsefond skall Arligen avsdttas
mhst 100 000 kronor.

Ordinarie stiinuna skall SrligenhAllas under mars mAnad pi tid och
plats som styrelsen bestiimmer.

Styrelsen kan niir den finner det erforderligt uttysa extra stiimma. I
frAga om medlemmars rdtt att begiira att extra stiiflrma uflyses giiller
47 S3 st. lagen om ftirvaltning av samffilligheter.

Om stlimma skall godkinna uttaxering skall styrelsen bereda med-
lemmarna tillfelle attfrAn detkallelseAtgaird vidtagits ta del av debite-
ringsliing4 utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belOper
pA varje medlem och ntu betalning skall ske. F0re ordinarie stiimma
skall dessutom fOrvaltringsberlttelse och revisiorsberdttelse fdr den
avslutade riikenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas
tillgiinglig f6r granskning under samma tid.

Styrelsen kallar till stdmma. Det skall ske genom anslag.

Kallelse skall ske senast'l.,4 f6re sammantrAdet.

I kallelsen skall anges tid och plats fOr stiimman,
vilka drenden som skall fOrekomma pA stimman,
uppgift om plats dar i S L3 angivna handlingar finns tillgdngliga.

Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlerrunar-
nas kiinnedom genom anslag.

Medlem kan genom motion viicka fOrslag r6rande fcireningens verk-
samhet. Motion, som skall behandlas pA ordinarie stdmma, skall vara
styrelsen tillhanda senast under januari mAnad.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hAlla dem tillgiingliga fOr
medlemmarna tillsammans med fOrvaltringsberdttelsen.

Vid ordinarie stilmma skall fOljande tirenden behandlas:

val av ordf6rande f6r stiimman

val av sekreterare fOr stiimman

val av tvi justeringsmiin

styrelsens och revisorernas beriittelser

ansvarsfrihet fOr styrelsen

1

2

3

4
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framstiillningar frAn styrelsen eller motioner frAn medlemmarna

ersAttning till styrelsen och revisorerna

styrelsens fOrslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringsldngd

val av styrelse, styrelseordf6rande och suppleanter

val av revisorer och suppleanter

fuAgaom val av valberedning

Ovriga fuigar

meddelande av plats diir stiimmoprotokollet hAlles tillgeingligt.

Vid extra suturuna skall behandlas iirenden under punkt 1,2,3,6,13-

I det fall s#inunan beslutar om att fOrdela uppkommet Overskott skall
detta ske efter medlemmarnas andelar i samf6lligheten.

Beslut fattas med acklamation om inte omrdstning begdrs'

lfuAgaom omrostring mm gflller 48,49,51 och 52 $ lagen om f6rvalt-
ning av samfdlligheter.

NAr omr0string fdretas skall till protokollet antecknas de omst[ndig'
heter angAende r$strdtt, andelstal, ombud nun som har betydelse fdr
bed6mandet av r0stresultatet.

Val skatl ske med slutna sedlar om nAgon begdr det.

UtgAr

Stiimmoprotokollet skall justeras inom tvA veckor efter stlmman och
diirefter hillas t'illg?ingligt f6r medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid samrnantr6de enligt datum pA ftirsta


