
STADGAR

Sammantriidesdatum

2417 2001,2918200r

Stadgar frir samfiillighetsforening, bildad enligt lagen (1973:1150) om forvaltning
av samfiilligheter. Lagens bestiimmelser om f<irvaltning skall giilla i den min

inte annat framgir av dessa stadgar, som ersdtter antagna stadgar fr6n
Brytsbo Viigsamf?illi ghets bildan de 1 9 49 -03 -2 I .

$ I Firma
Fdreningens frma ar Brytsbo vdgsamftillighet.

$ 2 Samfiillighet
Frireningen forvaltar och har till uppgift att handha den gemensalnma viighillningen och diirmed

fcirenade angeliigenheter betriiffande viig E530 frin vag209 till samftillda lastageplatsen vid '

Viddviken och till lastageplatsen vid Hilviken.

$ 3 Grunderna fiir fiirvaltning
Samfiilligheten skall f<irvaltas i enlighet med vad som vid omfbrr?ittning bestiimts om dess fdrvaltning.

$ 4 Medlem
Medlem i fdreningen ar dgare till fastighet eller diirmed jiimstiilid egendom, som har del i samf?illighet

upptagen under $ 2.

$ 5 Styrelse, sflte, sammansiittning
Fdr fbreningen skall finnas en styrelse med siite i Norrkripings kommun.

Styrelsen skall besti av liigst tre och hcigst fem ledam<iter och tvi suppleanter.

$ 6 Styrelseval
Styrelsen viiljs vid ordinarie frreningsstZimma. Styrelsen v2iljs v?ixelvis.

Mandattiden for ledamot iir tvi ir och for suppleant ett 6r.

Stdmman utser ordfcirande. I <iwigt konstituerar sfyrelsen sig sjiilv.

$ 7 Styrelse, kallelse till sammantriide, fiiredragningslista
Kallelse till sfyrelsesammantriide, tillsammans med dagordning och uppgifter om fcirekommande

drenden, skall tillstallas ledamrjtema och suppleanter senast sju (7) dagar ftire sammantriidet.
Ledamot som iir fcirhindrad att ndrvara skall genast meddela detta till ordforanden, som har att

omedelbart kalla suppleant i ledamots stiille. Suppleant som ej deltar i ledamots stiille har riitt att
ndrvara vid sammantriidet men har ej rcistriitt.

$ 8 Styrelse, beslutsftirhet
Styrelsen Zir beslutfcir niir kallelse skett i behririg ordning och minst tre (3) varav minst lvh (2)

ordinarie styrelsemedlemmar iir niirvarande. Styrelsesammantriide anses behdrigen utlyst om samtliga



ordinarie ledamciter infunnit sig till sammankiidet och iir eniga om att det behtirigen har utlysts. Som

styrelsens beslut giiller den mening om vilken de flesta rostande fcirenar sig. Vid lika rcistetal giiller
den mening som bitriides av ordfciranden. Utan att ha angivits i kallelsen fbr iirende avgciras om minst

tre ordinarie styrelseledamoter iir niirvarande och ense om beslutet.

Friga frr utan hinder av bestiimmelserna i forsta stycket i $8 avg<iras utan kallelse om samtliga

ordinarie ledam6ter 5r ndrvarande och ense om beslutet.

Den som deltagit i avgrirandet av iirende iiger riitt att anfbra reservation mot beslutet.
S6dan reservation skall anmiilas fdre sammantriidets slut.

Over iirenden i vilka styrelsen fattat beslut skall friras protokoll som upptar datum, deltagande

ledamdter och suppleanter, kort beskrivning av iirendet, styrelsens beslut samt eventuellt anforda
reservationer.

Protokollet skall justeras av ordfciranden, eller annan person som vid forfall lor ordftiranden lett
sammantr2idet, och minst en annan ledamot.

$ 9 Styrelse, fiirvaltning
Styrelsen skall fcirvalta samfiilligheten och fcireningens tillgingar, fcira redovisning <iver f<ireningens

riikenskaper, fbra fcirteckning over deltagande fastigheter, deras andelstal och dgare, Arligen till
ordinarie stiimma avge fcirvaltningsberiittelse civer f<ireningens verksamhet och ekonomi,

$ 10 Revision
Frir granskning av styrelsens ftirvaltning skall medlemmama pi ordinarie ftireningsstiimma utse fvi

revisorer med en mandattid om tv6 6r och en suppleant med en mandattid om ett 6r.

$ ll Riikenskapsperiod
Fdreningens riikenskapsperiod omfattar tiden I april - 31 mars.

$ 12 Underhfllls- och fiirnyelsefond
Till fiireningens underhills- och fiirnyelsefond skall irligen gdras avsZittning.

Beloppets storlek beslutas pi ordinarie stZimma.

$ 13 Fiireningsstiimma
Ordinarie stbmma skall Arligen hAllas under juli minad pA tid och plats som stlrelsen bestiimmer.

$ 14 Kallelse till stiimma
Kallelse till stiimma skall utf?irdas av styrelsen och utsiindas med post. Kallelsen skall vara utskickad

senast 14 dagar ftire stiimman. I kallelsen skall anges tid och plats for stdmman, vilka iirenden som

skall tas upp och en dagordning. Med kallelsen skall ?iven bifogas fdrvaltningsberdttelse,
revisionsberdttelse, samt debiteringsliingd utvisande forslag pi det belopp som ska uttaxeras, vad som

beldper pi varje medlem och niir betalning skall ske.

$ 15 Motioner
Medlem kan genom motion viicka frirslag rorande fcireningens verksamhet.

Motion som skall behandlas pi ordinarie stdmma, skall vara styrelsen tillhanda senast 31 maj.



Styrelsen skall bereda avgirma motioner och hilla dem tillgiingliga ftir medlemmama tillsammans med

f<irvaltningsberiitte lsen. Styrel sens ftirslag angiende moti oner skal l bi liiggas,

$ 16 Dagordning vid stlimma
Vid ordinarie stdmma skall ftiljande drenden behandlas:
I val av ordforande fiir stiimman
2 val av sekreterare fiir stiimman
3 val av tvi justeringsmlin
4 godkiinnande av kallelsen
5 sfyrelsens och revisorernas beriittelse
6 ansvarsfrihet fdr styrelsen
7 framstZillningar fr6n styrelsen eller motioner frin medlemmarna
8 ers?ittning till styrelsen och revisorerna
9 sfyrelsens ftirslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringsl2ingd

10 val av styrelse och styrelseordf<irande
1 1 val av revisorer
12 frhga om val av valberedning
i3 <iwiga frigor
14 meddelande av plats diir stiimmoprotokollet hilles tillgiingligt.

$ 17 Stiimmobeslut

rfrigao-o,",..,#,iJ';]f H,T:x;:ffiT:lJ#Tfir"ff#ffi ],ff fr ;,"samf ?'righeter
N?ir omrcistning friretas skall till protokollet antecknas de omstiindigheter angiende rdstriitt, andelstal,

ombud med mera som har betydelse frir beddmandet av rcistresultatet.

Val skall ske med slubra sedlar om nigon begiir det.

$ 18 Extra fiireningsstdmma
Styrelsen kan niir den finner det erforderligt utlysa extra stiimma.lfrlrya om medlemmars riitt att

begiira att extra stiimma utlyses galler 47 $ 3 st lagen om forvaltning av samf?illigheter.
Vid extra sfdmma skall behandlas Zirenden under punkt I , 2, 3 ,6, och 13 i dagordning f<ir ordinarie

stlimma.

$ 19 Flera sektioner (viigdelar)
Skall omrdstning ske i friga som bercir enskild sektion har vid tillltmpning av huvudtalsmetoden varje

medlem en r<ist.

Vid tillZimpning av andelstalsmetoden ?ir medlems r<istetal det samma som medlemmens andelstal i
den enskilda sekfionen..

Varje enskild seklion skall biira sina egna kosbrader.
Fastighet med andelstal i flera sektioner har rcistetal och betalningsansvar i enskild sektion efter

faststtillt andelstal i sektionen.

Sektioner:
1. Frin vag209 till viigskdlet Viddviken-Hilviken. 650 m.
2. Viigskiilet Viddviken - Hilviken till lastageplatsen vid Viddviken. 1050 m
3. V2igskZilet Viddviken - Hilviken till v?indplanen pi Hilviksviigen. 1000 m
4. Viindplanen pi Hfllviksviigen till lastageplatsen vid Hilviken. 760 m



$ 20 Protokollsjustering, tillgiinglighet
Stiimmoprotokollet skall justeras inom tvi veckor efter stdmman och d?irefter hillas tillg2ingligt ftir

medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammantrfide enligt datum pi fiirsta sidan.


