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Stadgar for Rada Portars Sanifallighetsfbrening (716408-4084) bildad
enligt lagen (1973:1150) om forvaltning av samfalligheter (SFL).
Lagens bestammelser om f Orvaltningen ska galla.

§ l
Firm a

§ 2
Samfalligheter

Kommun: Harryda Lan: Vastra Gotalands Ian

Foreningens firma ar Rada Portars Samfallighetsforening

Foreningen forvaltar HSrryda Rada ga:l

Grunderna for
forvaltningen

Samfa'lligheten ska forvaltas i enlighet med vad som vid bildandet
enligt Anlaggningsbeslut 1975-06-26 dnr 16/75: bestamts om dess
andamal.

§4
Medlem

Medlem i fOreningen ar a'gare till fastighet eller darmed jamstalld
egendom som har del i samfallighet upptagen under 2 §.

§ 5
Styrelse
sate,
sammansattning

For foreningen ska finnas en styrelse med sSte i Harryda kommun.

Styrelsen ska besta av minst 5 och hogst 7 ledamSter och 2
suppleanter.

§6
Styrelse
val

Styrelsen valjs vid ordinarie fSreningsstarnma.
Mandattiden f6r ledamot ar for ordforande ett ar, for 5vriga ledamOter
tva ar och for suppleant ett ar. Om en helt ny styrelse valjs pa
foreningsstamman ska 3 ledamOter valjas pa ett ar. Ovriga ledamoter
ska valjas pa tva ar.

Foreningsstamman utser ordforande bland styrelsens ledamoter.

I ovrigt konstituerar Styrelsen sig sjalv.

§7
Styrelse
kallelse till
sammantrade

Kallelse av ledamoterna till styrelsesammantrade ska ske minst 8
dagar fore sammantradet. Kallelsen ska innehalla uppgift om de
arenden som ska tas upp pa sammantradet. Suppleanterna ska inom
samma tid underrattas om sammantradet och de arenden som ska tas
upp pa detta. Ledamot, som ar forhindrad att narvara, ska genast
meddela detta till ordforanden, som ar skyldig att omedelbart kalla en
suppleant i ledamotens stalle. Suppleant som inte ersatter franvarande
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styrelseledamot har ratt att narvara vid sammantradet, men har inte
rostratt.

§8
Styrelse
beslutforhet,
protokoll

§9
Styrelse,
forva lining

Styrelsen ar beslutf or nSr kallelse har skett i behorig ordning och
minst halva antalet styrelseledamoter ar narvarande. Utan hinder av
detta ska styrelsesammantrSde anses behorigen utiyst om samtliga
ordinarie ledamOter har infunnit sig till sammantradet.
Som styrelsens beslut galler den mening som far flest roster. Vid lika
rOstetal galler den mening som bitrads av ordf Oranden, f orutom vid
personval dar beslutet i sa fall avgors genom lottning. Ett amende som
inte har start i kallelsen far avgoras om minst tva tredjedelar av
styrelseledamcHerna ar narvarande och overens om beslutet.
En fraga far avgoras utan att kallelse har skett om samtliga ordinarie
styrelseledamoter ar overens om beslutet.
Den som har deltagit i avgorandet av ett arende far reservera sig mot
beslutet. Sadan reservation ska anmalas fore sammantradets slut.
Protokoll ska foras Over de arenden dar styrelsen har fattat beslut.
Protokollet ska innehalla datum, deltagande styrelseledamoter och
suppleanter, en kort beskrivning av arendet, styrelsens beslut samt
anforda reservationer. Protokollet ska justeras av ordforanden eller av
annan ledamot som har lett sammantradet i stallet for ordforande.

Styrelsen ska:

1 forvalta samfallighetens och foreningens tillgangar
2 f6ra redovisning over foreningens rakenskaper

3 fora forteckning over delagande fastigheter, deras andelstal och
agare

4 arligen till ordinarie foreningsstamma avge forvaltnings-
berattelse over foreningens verksamhet och ekonomi

5 om fSrvaltningen omfattar flera samfalligheter eller annars ar
uppdelad pa olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas
andelar inte ar lika stora i alia verksamhetsgrenarna, fora sar-
skild redovisning for varje sadan gren

6 i ovrigt fullgora vad lagen fCreskriver om hur styrelsen ska skota
foreningens angelagenheter.

§ 10
Revision

F6r granskning av styrelsens forvaltning ska medlemmarna pa
ordinarie foreningsstamma utse 2 revisorer och 1 suppleant.
Revisionsberattelse ska 6verla"mnas till styrelsen senast tre veckor fore ^ n
ordinarie stamma. ( \/

\
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§11
Rakenskapsperiod

Foreningens rakenskapsperiod omfattar tiden 1/1 - 31/12

§12
Underhalls och
fornyelsefond

Styrelsen ska i enighet med § 19 SFL 1973:1150 uppratta en underhalls-
och fornyelseplan. Den ska innehalla de upplysningar som ar av
betydelse for att fondavsattningarnas storlek ska kunna bedomas.
Till fereningens underbills- och fOrnyelsefonder skall avsattningar
goras enligt foljande:

1. En fast fond upp till 5 prisbasbelopp for oforutsedda ej budgeterade
underhalls- fdrnyelsekostnader. Uttag kan ske av firmatecknare efter
styrelsebeslut. Pa nastkommande foreningsstamma skall styrelsen
redovisa en plan for aterstallande av fonden till fastlagt varde.

2. En rorlig fond for tackande av Underhalls- och fornyelseplanen som
skall goras utifran en rullande plan med tidshorisont 5 -10 ar.
Storleken pa fonden bestams arligen utifran den plan som presenteras
och godkanns pa fbreningsstamman. Pa nastkommande
foreningsstamma redovisas utfallet och en ny plan faststalls.

§13
Foreningsstamma

Ordinarie foreningsstamma ska arligen hallas under mars manad pa
tid och plats som styrelsen bestammer. Styrelsen kan utlysa en extra
fdreningsstamma nar den anser att det behovs. I fraga om
medlemmars ratt att begara en extra foreningsstamma gSller
47 § tredje srycket SFL 1973:1150
Om fftreningsstamman ska godkanna uttaxering ska styrelsen ge
medlemmarna tillfalle att fran det art kallelsen har skett ta del av en
debiteringslangd, som visar det belopp som ska uttaxeras, vad varje
medlem ska betala och nar betalning ska ske. F6re ordinarie
foreningsstamma ska dessutom en forvaltningsberattelse och en
revisionsberattelse for den avslutade rakenskapsperioden samt en
utgifts- och inkomststat finnas tillganglig f5r granskning under
samma tid.

§ 14 Styrelsen kallar till foreningsstamma. Det kan ske genom e-post,
publicering pa hemsida eller brev till medlemmarna. Om e-post ska
anvandas skall medlemmen ha anmalt till styrelsen att den godkanner
detta. Medlemmarna ansvarar sjalva f6r att deras e-postadresser halls
aktuella och anmaler eventuella andringar till styrelsen.

Kallelse ska ske senast rva veckor fore foreningsstamman.
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§15
Motioner

§ 16
Dagordning vid
stamma

I kallelsen ska anges tid och plats f Or stamman,
vilka arenden som ska f 5rekomma pa stamman samt
uppgift om den plats dar de handlingar som anges i 13 § firms
tillgangliga.
Styrelsen ska aven se till att andra meddelanden an kallelser kommer
till medlemmarnas kannedom genom e-post, publicering p£ hemsida
eller brev.

En medlem kan genom motion vacka forslag rorande foreningens
verksamhet. En motion, som ska behandlas pa ordinarie stamma, ska
vara styrelsen tillhanda senast 10 februari.
Styrelsen ska bereda de motioner som kommit in och halla dem
tillgangliga for medlemmarna tillsammans med forvaltnings-
berattelsen, se ovan under 13 §.

Vid ordinarie stamma ska foljande arenden behandlas:

1 val av ordforande for stamman
2 val av sekreterare for stamman

3 val av tva justerare

4 styrelsens och revisorernas berattelser

5 ansvarsfrihet for styrelsen

6 framstallningar fran styrelsen eller motioner fran medlemmarna

7 ersattning till styrelsen och revisorerna

8 styrelsens fOrslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringslangd

9 val av styrelse, styrelseordfGrande och suppleanter

10 val av revisorer och suppleanter

11 fraga om val av valberedning

12 ovriga fragor

13 meddelande av plats dar protokollet fran stamman halls
tillgangligt.

Vid extra stamma ska arendena under punkt 1, 2,3,6 och 13
behandlas.

§17
Fordelning av
uppkommet

Om stamman beslutar om att fordela overskott som uppkommit ska
fordelning ske efter medlemmarnas andelar i samfalligheten. \.
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overskott

§ 18
Stammobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omrostning (votering) begars.

Ifraga om omrostning m.m. galler 48,49,51 och 52 § SFS. Vid en
omrostning ska de omstandigheter angaende rostratt, andelstal,
ombud m.m. som har betydelse for rostresultatet antecknas i
protokollet.
Personval ska ske med slutna sedlar om nagon begar det.

§19
Flera verksamhets-
grenar

Paragrafen ej aktuell for Rada Portars Samfallighetsforening.

§ 20 Protokollet fran stamman ska justeras och hallas tillgangligt for
Protokollsjustering, medlemmarna senast tva veckor efter stamman.
tillganglighallande

§21
Ordningsregler

Medlem forbinder sig att i enlighet med § 19a SFL 1973:1150 folja de
ordningsregler som antagits av foreningsstamma.
Om en medlem asidosatter sina skyldigheter enligt andra eller tredje
stycket eller om en nytrjanderartshavare asidosatter de skyldigheter
som enligt samma stycken aligger en medlem, far foreningen fora
talan mot medlemmen. Lag (2009:184).

Dessa stadgar har antagits vid sammanrrade enligt datum pa forsta
sidan.

Sammantradesledare
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KOMMENTAR TILL STADGARNA

Syftet med derma kommentar ar att fortydliga vad bestammelserna i
normalstadgarna innebar. Kommentaren och stadgarna ger dock
ingen fullstandig bild av hur foreningsarbetet ska bedrivas.
Lantmateriet kan svara pa allmanna fragor om innehallet i
normalstadgarna men inte pa fragor om hur dessa ska tillampas i
enskilda fall.

SFL innehaller tvingande regler for foreningsforvaltningen och
stadgarnas innehall. Genom bestammelser i stadgarna kan
forertingsmedlemmarna dock i vissa hanseenden avvika fran SFL. Nar
detta ar mojligt regleras i SFL. Stadgarna far inte innehalla foreskrift
som strider mot SFL eller nagon annan forfattning. Lagtexten till SFL
firms tillganglig pa www.notisum.se.

Til1 § ! Huvudregeln ar att om en samfallighetsforening nybildas, ska
foreningens firma innehalla ordet samfallighetsforening (29 § SFL).
Firman ska tydligt skilja sig fran andra firmor som ar registrerade hos
Lantmateriet. Detta galler aven nar en vagsamfallighet eller en vag-
forening upploses och ersatts av en samfallighetsforening samt nar en
forvaltning enligt lagen (1921:299) om forvaltning av bysamfalligheter
eller lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanlaggningar ombildas
till en samfallighetsforening. Om daremot en vagsamfallighet eller
vagforening inte upploses, utan endast overgar till stadgar enligt SFL,
far vagsamfalligheten respektive vagforeningen behalla sin gamla
firma (9 § lagen [1997:620] om upphavande av lagen [1939:608] om
enskilda vagar).

Ti" § 2 Alia samfalligheter ska anges uttommande och pa ett sadant satt att de
kan identifieras. Om marksamfallighet eller gemensamhetsanlaggning
har blivit registrerad bor registerbeteckningen anges, t.ex. " Aby s:2"
eller "HokenGA:!".

Til1 § 3 Det framgar av forrattningshandlingarna vad som ingar i
samfalligheten. Foreningens andamal ar att forvalta dessa
anlaggningar och omraden. Samfallighetsforening far inte bedriva
verksamhet som ar frammande for det andamal som samfalligheten
ska tillgodose (18 § SFL). Forvaltningen omfattar aven fastighet som
foreningen ager samt intakter fran forsaljning av fastighet.

Stadgar som strider mot forrattningsbeslutet, SFL eller annan
forfattning kan inte registreras.

Til1 § 4 Medlemmarna i samfallighetsforening utgors av delagarna i
samfallighet (17 § SFL). Med delagarfastighet forstas fastighet som har
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del i samfallighet och med dela'gare agaren av delagarfastighet
(1 § andra stycket SFL). For samfallighet enligt lagen (1998:812) med
sarskilda bestammelser om vattenverksamhet och den numer
upphavda vattenlagen (1983:291) ar dessa definitioner nagot
annorlunda. SFL:s bestammelser om fastighet ar aven tillampliga pa
sadan tomtratt, gruva, byggnad eller annan anlaggning eller
naturreservat som har del i samfallighet enligt 1 § forsta stycket punkt
3,4 eller 5 SFL (3 § SFL).

Den som innehar fastighet pa grand av testamentariskt forordnande
utan att aganderatten tillkommer nagon anses vid lagens tillampning
som fastighetens agare. Som agare av naturreservat anses den som
f orvaltar reservatet.

Innehavare av tomtratt i fastighet som har del i samfallighet enligt
1 § forsta stycket punkt 1 eller 2 SFL ska vid tillampning av derma lag
anses som delagare i fastighetsagarens stalle (3 § SFL).

Til1 § 5 Styrelsen for samfallighetsforeningen ska besta av en eller flera
ledamoter och ha sitt sate i den ort dar medlemmarnas fastigheter eller
huvuddelen av dessa ligger (30 § SFL). I stadgarna kan det la'gsta
respektive hogsta antalet ledamoter anges. Inom detta spann kan
sedan foreningsstamman bestamma vilket antal som ska galla.
Foreningen valjer sjalv om det ska finnas suppleanter och i sa fall hur
manga. Styrelseledarnot far inte vara underarig eller ha forvaltare
enligt 11 kap. 7 § foraldrabalken.

Ti" § 6 I stadgarna ska anges hur styrelsen ska vara sammansatt och hur den
ska utses (28 § forsta stycket punkt 4 SFL). Normalt foreskrivs att
styrelsen ska valjas vid ordinarie foreningsstamma. Hur lang
mandattiden ska vara for styrelseledarnot och suppleant regleras inte i
SFL. Har foreslas att nagra av styrelseledamoterna valjs pa ett ar och
andra pa tva ar for att undvika att hela styrelsen byts ut samtidigt.

Nar det firms skal for det far lansstyrelsen fSrordna att styrelsen ska
besta av flera ledamoter an vad som anges i stadgarna (31 § SFL).

Styrelseledarnot kan skiljas fran sitt uppdrag, innan mandattiden har
lopt ut, av den som har utsett ledamoten (32 § SFL), dvs. i regel
foreningsstamman. En styrelseledarnot kan aven avga pa egen
begaran innan mandattiden gatt ut. Detta foljer av allmanna
foreningsra'ttsliga principer.

Har styrelseledamots uppdrag upphort eller ar styrelseledarnot for-
hindrad att utova uppdraget far lansstyrelsen forordna en syssloman
om styrelsen inte ar beslutfor annars. Om det inte finns nagra
styrelseledamoter att tillga far sysslomannen ensam skota styrelsens
uppgifter (33 § SFL).

Att styrelsen konstituerar sig sjalv innebar att styrelsen sjalv fordelar
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de olika styrelseuppdragen sinsemellan. Detta sker normalt vid det
forsta styrelsesammantradet som halls i direkt anslutning till
foreningsstamman. De poster som ska fordelas ar framforallt kassor
och sekreterare eftersom ordforande utses av foreningsstamman.

Foreningens firma tecknas av styrelsen. Om inte annat f oljer av
stadgarna eller av foreningsstammobeslut far styrelsen utse sarskild
firmatecknare. Bemyndigande art teckna firma kan nar som heist
aterkallas av styrelsen (34 § SFL).

Uppgift om f oreningens postadress, om styrelseledamoternas f ull-
standiga namn, bostads- och postadress och telefon samt om firma-
tecknare om sadan har utsetts ska anmalas till Lantmateriet (26 § SFL).
Aven andring i dessa forhallanden ska anmalas till Lantmateriet (39 §
SFL).

Till § 7 Inga kommentarer.

Til1 § 8 Art styrelsen Sr beslutfor innebar att den ar behorig att fatta beslut.

Som styrelsens beslut galler den mening som far flest roster vid
styrelsesammantrade, dvs. mer an halften av de narvarande
styrelseledamoterna ska rosta for forslaget. Vid lika rdstetal har
ordforanden utslagsrost forutom vid personval som istallet avgors
genom lottning. Detta galler dock inte om annat foreskrivs i stadgarna
(38 § SFL).

Med styrelseledamot avses aven tjanstgorande suppleant, dvs. en
suppleant som ersatter ordinarie styrelseledamot.

Aven om ingen formell kallelse har gjorts far en fraga avgoras om
samtliga ordinarie styrelseledamoter ar ense om beslutet. Detta kan bli
aktuellt t.ex. da styrelsen traffas i nagot annat sammanhang eller
kontaktar varandra per e-post eller telefon. I dessa fall behovs alltsa
inget fysiskt styrelsemote. Styrelseledamot far inte befatta sig med
angelagenhet dar ledamoten sjalv har ett vasentligt intresse som
strider mot f oreningens (jav, se 36 § SFL). Styrelseledamot ska
sjalvmant avsta fran att delta i behandlingen av arenden som kan
innebara jav.

Til1 § 9 Styrelsen skoter samfallighetens angelagenheter i overensstammelse
med SFL, stadgar och beslut tagna av stamman. Om ett
foreningsstammobeslut strider mot SFL, annan forfattning eller mot
stadgarna far styrelsen dock inte verkstalla beslutet (35 § SFL).

Styrelsen ar behorig att foretrada foreningen i forhallande till tredje
man. Samma behorighet tillkommer firmatecknare (se 6 § ovan).
Styrelsen och firmatecknaren far dock inte utan stSd av stadgarna eller
beslut tagna av foreningsstamman overlata eller soka inteckning i fast
egendom eller upplata sadan egendom med nyttjanderatt for lange tid
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an fern ar (37 § SFL).

Bestammelsen under punkten 5 ar endast avsedd for foreningar med
flera samfalligheter eller andra verksamhetsgrenar, i vilka rned-
lemmarna har del efter olika andelstal. Bestammelsen anknyter till 41,
42,45,48 och 60 §§ SFL.

Til1 § 10 I stadgarna ska anges hur revisionen ska ske (28 § forsta stycket punkt
5 SFL). Det firms inga bestammelser i SFL som reglerar hur revisionen
ska ga till. Foreningsstamman utser i regel en eller tva revisorer samt
revisorssuppleanter bland medlemmarna. Samfallighetsforeningar
som bedriver naringsverksamhet eller har stora tillgangar kan vara
bokforingsskyldiga enligt 2 kap. 2 § bokforingslagen (1999:1078).

Revisionen avser rakenskapsperioden. Om rakenskapsperioden inte
stammer overens med styrelsens mandattid behover styrelsens
forvaltning revideras i olika omgangar.

Av allmanna rattsregler foljer att till revisor inte far valjas den som
ingatt i styrelsen under den rakenskapsperiod revisionen avser och att
man bor avsta fran att valja nagon som har ett nara slaktskap eller
annat beroendeforhallande till styrelsens ledamoter

Ti" § i1 Ingen kommentar.

Til1 § 12 Regler om nSr fondering ska ske firms i 19 § SFL. Storleken av det
belopp som ska avsattas framgar av utgifts- och inkomstaten
(budgeten) som upprattas av styrelsen och godkanns av stamman (41
§ tredje stycket SFL). Av stadgarna framgar det belopp som minst ska
avsattas varje ar.

Om en samfallighetsforening i ett bostadsomrade forvaltar en
gemensamhetsanlaggning av kommunalteknisk natur (t.ex. VA- och
fjarrvarmenat, forbindelseleder samt lek- och gronomraden) firms i
regel en skyldighet att avsatta pengar till en underhalls- och
fornyelsefond. Detsamma galler betraffande andra anlaggningar som
ar av storre varde, t.ex. en simbassang eller en kvarterslokal. Om flera
sadana gemensamhetsanlaggningar forvaltas maste fondering goras
for varje anlaggning.

Foreningen Sr aven skyldig att avsatta pengar till en underhalls- och
fornyelsefond nar foreningen forvaltar en gemensamhetsanlaggning
som tillforsakrar en tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt
fastighetsutrymme nodvandiga rattigheter.

Til1 § 13 Tiden for ordinarie foreningsstamma bor i stadgarna bestammas sa
langt efter rakenskapsperiodens utgang att revisorerna far tid att
revidera och avge revisionsberattelse och styrelsen darefter far tid att
kalla till stamma.
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Extrastamma ska hallas om minst en femtedel av samtliga
rostberattigade medlemmar eller det mindre antal, som kan vara
bestamt i stadgarna, begar det hos styrelsen och anger de arenden som
ska behandlas. I sa fall aligger det styrelsen att inom en vecka kalla till
extrastamma som ska hallas sa snart som mojligt med iakttagande av
foreskriven kallelsetid. Sker det inte, utlyser lansstyrelsen stamma pa
anmalan av medlem (47 § tredje stycket SFL).

Ti" § 14 Styrelsen kallar till foreningsstamma. I kallelsen anges vilka arenden
som ska behandlas pa stamman. Underlater styrelsen att kalla till
ordinarie foreningsstamma i enlighet med stadgarnas foreskrifter ska
lansstyrelsen efter anmalan av medlem utlysa foreningsstamma (47 §
tredje stycket SFL). Det ar lampligt att kallelse sker mellan 2-4 veckor
fore foreningsstamman. Observera att revisionsberattelse (10 §) ska ha
overlamnats till styrelsen innan kallelse till ordinarie foreningsstamma
sker. Betraffande inlamning av motion, se nedan 15 §.

I stadgarna ska anges hur och na'r kallelsen ska ske samt hur andra
meddelanden an kallelser ska na medlemmarna (28 § SFL f orsta
stycket punkt 9). Det kan t.ex. vara lampligt att anvanda e-post eller
brev till medlemmarna. Om e-post ska anvandas bor medlemmen ha
anmalt till styrelsen att den godkanner detta. Medlemmarna ansvarar
sjalva for att deras e-postadresser halls aktuella och anmaler
eventuella andringar till styrelsen.

De dokument sorn medlemmarna ska kunna ta del av innan
foreningsstamman (se 13 § ovan) kan bifogas kallelsen. Alternativt kan
kallelsen innehalla uppgift om var dokumenten firms tillgangliga.

Til1 § 15 Motionerna maste vara styrelsen tillhanda innan kallelse till
foreningsstamman sker enligt 14 §. Styrelsen ska aven ha tid att ga
igenom motionerna. Detta maste beaktas na'r tidpunkten f6r
inlamning av motion bestams.

Titl § 16 Pa foreningsstamman ar styrelsen skyldig att lamna de upplysningar
om foreningens verksamhet som medlem begar och som kan vara av
betydelse for medlemmarna (50 § f orsta stycket SFL).

Styrelsen ska se till att det fors protokoll over de beslut som fattas pa
foreningsstamman. Det kan ofta vara lampligt att styrelsens
sekreterare fungerar som sekreterare vid stamman. Protokollet ska
hallas tillgangligt for medlemmarna senast tva veckor efter stamman
(50 § andra stycket SFL).

Medlem far vacka talan i domstol mot uttaxering (46 § SFL) och beslut
som tagits vid foreningsstamman (53 § SFL).

Under punkten 12, ovriga fragor, kan styrelsen informera om mindre
viktiga arenden som inte motiverar en egen punkt pa dagordningen.
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Medlemmarna kan aven stalla f ragor om f orvaltningen och komma
med forslag. Observera dock att inga beslut far fattas i fragor som inte
star med i kallelsen om inte samtliga medlemmar ar narvarande och
godkanner att det sker.

Tl" § 17 Om foreningens verksamhet ar sadan att den inte ger ekonomiskt
overskott bor bestammelsen utga.

Til1 § 18 Personer som gemensamt ager en fastighet (samaganderatt), t.ex. tva
makar, har en rost tillsammans.

Acklamation (ljudligt bifall) innebar att de som rostar for f orslaget gor
detta genom att ropa ja. Efter att ha lyssnat faststaller ordf oranden
vilket forslag som har fatt flest roster. Om nagon motesdeltagare anser
att ordf oranden har hort f el i acklamationen har denne mojlighet att
bega'ra omrostning eller votering. Omrostning sker normalt genom
handupprackning. Personval ska ske med slutna rostsedlar om nagon
begar det. Rostlangd ska upprattas och justeras om det behovs.

Medlem som inte har fullfoljt sin bidragsskyldighet i ra'tt tid far delta i
forhandlingarna men inte utova rostratt innan skyldigheten har
fullgjorts (48 § SFL).

Medlem eller annan far inte sjalv, genom ombud eller som ombud
delta i behandlingen av en fraga da'r medlemmen har ett vasentligt
intresse som strider mot foreningens (ja'v), se 48 § SFL.

Innehavare av rattighet i delagarfastighet far narvara och yttra sig vid
behandling av fraga som ror dennes ratt (48 § SFL).

Rostberattigad medlem, som ar narvarande vid foreningsstamma har
en rost, oavsett om medlemmen ager en eller flera delagarfastigheter,
(hu vudtalsmetod).

I fraga som har ekonomisk betydelse ska medlemmarnas rostetal i
stallet beraknas efter delagarfastigheternas andelstal, om medlem
begar det (andelstalsmetod). Fragor som arises ha ekonomisk
betydelse ar t ex fragor om delagarna ska inga avtal om entreprenader,
uppdrag, rjanster, kop, forsaljningar och liknande som medfor
ekonomiska forpliktelser for delagarna. Aven ansvarsfrihet for
styrelseledamot, godkannande av utgifts- och inkomststat samt
fordelning av overskott ar exempel pa fragor som har ekonomisk
betydelse.

Personval ar inte att betrakta som en fraga som har ekonomisk
betydelse (se prop. 1973:160 s. 370 samt s. 438). Vid omrostning efter
andelstal far medlems rostetal inte overstiga en femtedel (20 %) av det
sammanlagda rostetalet for samtliga narvarande rostberattigade
medlemmar (49 § SFL).
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I exemplet nedan illustreras 20 % - sparren vid rostning enligt
andelstalsmetoden.

Delagare

A

B

C

D

E

Summa:

Reellt andelstal

15%

10%

10%

10%

55%

100%

Modifierat a

15%

10%

10%

10%

20%

65%

Efter modifieringen har alltsa E 20 roster av 65, dvs. 20/65 « 31 %.
Detta innebar att E far mer Sn 20 % av rdsterna men trots detta ska
andelstalen inte modifieras ytterligare.

Medlems rostratt kan utovas genom ombud. Ombud far inte foretrada
mer an en medlem. Som stammans beslut galler den mening som fatt
flest roster. Vid lika rostetal avgors personval genom lottning. I andra
fragor galler den mening som bitrads av ordf oranden. Avvikelse fran
dessa bestammelser kan goras i stadgarna (49 § SFL).

For beslut att overlata eller soka inteckning i fast egendom eller upp-
lata sadan egendom med nyttjanderatt for langre tid an fern ar fordras
minst tva tredjedelar av de avgivna rosterna, om inte annat foreskrivs
i stadgarna (51 § SFL).

Vid omr&stning i fraga om andring av foreningens stadgar har varje
rostberattigad medlem en rost, oavsett om medlemmen Sger en eller
flera delSgarfastigheter, (huvudtalsmetoden). For beslut om sadan
andring fordras minst tva tredjedelar av de avgivna rosterna.
Strangare villkor kan foreskrivas i stadgarna.

Styrelsen ska genast anmala beslut om stadgeandring for registrering
hos Lantmateriet. Till anmalan ska tva bestyrkta avskrifter av
protokoll over beslutet bifogas. Beslutet far inte tillampas innan
registrering har skett (52 § SFL).

Ti" § 19 Angaende inneborden av huvudtalsmetod och andelstalsmetod, se
kommentaren till 18 §.

En samfallighetsforening kan forvalta flera verksamhetsgrenar (t.ex.
genom sektionsindelning eller vid forvaltning av flera samfalligheter).
Av 41 § andra stycket SFL foljer att om det galler olika bestammelser
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for skilda verksamhetsgrenar ska inkomsterna och utgifterna for varje
verksamhetsgren beraknas for sig. Gemensamma inkomster och
utgifter ska fordelas pa verksamhetsgrenarna efter vad som ar skaligt.
Ofta ar det svart att avgora hur intresset och ansvaret for den
gemensamma atgarden, t.ex. administrationskostnader, ska fordelas
mellan verksamhetsgrenarna. Darfor a'r det bra att redan i stadgarna
bestamma hur fordelningen ska goras (se prop. 1973:160 s. 578).

Omrostning sker for varje verksamhetsgren for sig (48 § fcirsta stycket
SFL). Det forekommer dock att en fraga som avgors vid stamman ar
gemensam for flera verksamhetsgrenar och da ska omrostningen ske
gemensamt for dessa. Om huvudtalsmetoden anvands har varje
medlem en rost oavsett hur manga verksamhetsgrenar medlemmen
har del i (prop. 1973:160 s. 383 f). Om andelstalsmetoden anvands
maste andelstalen i de olika verksamhetsgrenarna sammanvagas.

Nedan f oljer ett exempel pa berakning enligt andelstalsmetoden i en
fraga som ar gemensam for tva verksamhetsgrenar.

I stadgarna har bestamts att verksamhetsgren A ska bara 3/4 av
kostnaderna och verksamhetsgren B1/4 av kostnaderna for
verksamhet som ar gemensam.

Fastigheten Berga 1:1 ar med i verksamhetsgren A rned andelstalet
1/10 och i verksamhetsgren B med 1,4 %. Om en fraga som ar
gemensam for verksamhetsgrenarna A och B ska avgoras blir
fastighetens rostetal:

(1/10 x 0,75) +(1,4 % x 0,25)= 0,075+0,0035=0,0785=7,85 %

Berga 1:1 :s sammanlagda rostetal ar alltsa 7,85 %.

Ti" § 20 Angaende att protokollet ska hallas tillgangligt, se kommentaren
till 16 §.

Skickas till:

Lantmateriet - Samfallighetsf oreningsregistret
Box 490
761 24 Norrtalje


