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

§ l
Firma

Samfalligheter

Kommun: Harryda Lan: Vastra Gotalands Ian

Foreningens firma ar Rada Portars Samfallighetsforening

Foreningen forvaltar Harryda Rada ga:l

3 Samfalligheten ska forvaltas i enlighet med vad som vid bildandet
Grunderna for enligt Anlaggningsbeslut 1975-06-26 dnr 16/75: bestamts om dess
forvaltningen andamal

§ 4
Medlem

Medlem i foreningen ar agare till fastighet eller darmed jamstalld
egendom som har del i samfallighet upptagen under 2 §.

§ 5
Styrelse
sate,
sammansa'ttning

For f oreningen ska finnas en styrelse med sate i Harryda kommun.
Styrelsen ska besta av minst 5 och hogst 7 ledamoter och 2
suppleanter.

§ 6
Styrelse
vai

Styrelsen valjs vid ordinarie foreningsstamma.
Mandattiden for ledamot ar for ordf orande ett ar, for ovriga ledamoter
tva ar och for suppleant ett ar. Om en helt ny styrelse valjs pa
foreningsstamman ska 3 ledamoter va'ljas 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 bar ratt att narvara vid sammantradet, men bar inte
rostratt.

§8
Styrelse
beslutforhet,
protokoll

§9
Styrelse,
forvaltning

Styrelsen ar beslutf or nar kallelse bar skett i behOrig ordning och
minst halva antalet styrelseledamoter ar narvarande. Utan hinder av
detta ska styrelsesammantrade anses behSrigen utlyst om samtliga
ordinarie ledamoter bar infunnit sig till sammantradet.
Som styrelsens beslut galler den mening som far flest roster. Vid lika
rostetal galler den mening som bitrads av ordforanden, f orutom vid
personval da'r beslutet i sa fall avgors genom lottning. Ett arende som
inte bar start i kallelsen far avgoras om minst tva tredjedelar av
styrelseledamoterna ar narvarande och overens om beslutet.
En fraga far avgoras utan att kallelse liar 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 samrnantradets 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 ordfdrande.

Styrelsen ska:

1 forvalta samfallighetens och foreningens tillgangar
2 fora 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 forvaltningen 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 foreskriver om hur styrelsen ska skota
foreningens angelagenheter.

§ 10
Revision

For granskning av styrelsens forvaltning ska medlemmarna pa
ordinarie foreningsstamma utse 2 revisorer och 1 suppleant.
Revisionsberattelse ska overlamnas till styrelsen senast tre veckor fore
ordinarie stamma.

f\
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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 foreningens underhalls- och fornyelsefonder skall avsattningar
goras enligt foljande:

1. En fast fond upp till 5 prisbasbelopp for oforutsedda ej budgeterade
underhalls- fornyelsekostnader. 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 foreningsstamrnan. 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
foreningsstamma nar den anser att det behovs. I fraga om
medlemmars ratt att begara en extra foreningsstamma galler
47 § tredje stycket SFL 1973:1150
Om foreningsstamrnan ska godkanna uttaxering ska Styrelsen ge
medlemmarna tillfalle att fran det att 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. Fore ordinarie
foreningsstamma ska dessutom en forvaltningsberattelse och en
revisionsberattelse for den avslutade rakenskapsperioden samt en
utgifts- och inkomststat f innas tillganglig for granskning under
samma tid.

§ 14 Styrelsen kallar till foreningsstamma. Det kan ske genom e-posty
Kallelse t i l l stamma, , ,. „ , . , ,, , ..„ ,, .̂ . , ,
andra meddelanden publicermg pa hemsida eller brev till medlemmarna. Om e-post ska

anvandas skall 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.

Kallelse ska ske senast tva veckor fore foreningsstamrnan. y
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§ 15
Motioner

§ 16
Dagordning vid
stamma

I kallelsen ska anges tid och plats for stamman,
vilka arenden sow. ska f Srekomma 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 pa hemsida
eller brev.

En medlem kan genom motion vacka f orslag 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 starnma 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, styrelseordforande 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, niedlemmarna 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. nyttjanderattshavare asidosatter de skyldigheter
som enligt samma stycken aligger en medlem, far foreningen fora
talan mot medlemmen. Lag (2009:184).

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

Sammantradesledare


