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Arende Stadgar for
Baltora VA samf z;.11i ghetsforenin g
erLligt lagen (7973:7750) om forvalhring av sarnfdlligheter (SFL). SFLs
bestAmmelser om forvaltning ska galla. Om en forening vill infora
egna stadgar fhr dessa ej innehAlla foreskrift som strider mot SFL e1ler
annan forfathring.
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Foreningens firma dr
Baltora VA samfalli ghetsforening

Foreningen forvaltar Baltora ga:4

SamfZilligheten ska forvaltas i enlighet med vad som vid bildandet
bestdmts om dess dndamAl.

Medlem i foreningen dr dgare til1 fastighet eller dArmed jamstalld
egendom som har del i samfallighet upptagen under $ 2.

For f6rerringen ska finnas en styrelse med sdte i Norrtdije kommun.

Styrelsen ska bestA av 5 ledamoter och 2 suppleanter.

Styrelsen viiljs vid ordinarie foreningsstdmma.
Mandattiden for ledarnot dr 2 Er och for suppleant ett Ar.
F6rsta gAngen val dger rum ska 2ledamoter vdljas pA ett Ar.
Stamman utser ordforande bland styrelsens ledamoter. I ovrigt konsti-
tuerar styrelsen sig sjiilv.

Ka11else av ledamoterna till styrelsesamrnantrAde ska ske minst 14
dagar fore sammantrddet. Kallelse ska innehilla uppgift om f6re-
kommande Arenden.
Suppleanterna ska inom sarnma tid underrdftas om samrnantrddet och
forekommande drenden. Ledamot, som ar forhindrad att ndrvara, ska
genast meddela detta til1 ordforarLden, som har att omedelbart ka-l1a
suppleant i ledamots stdlle. Suppleant som ej tjzinstgor i ledamots
stdlle har rdtt att ndrvara vid sarnrnantrddet, men har inte rostrdft.
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Styrelse Styrelsen ar beslutfor ndr kallelse skett i behorig ordning och minst
beslutforhet, halva antalet stvrelseledamoter dr ndrvarande. Utan hinder hd.rav ska
protokoll sty.relsesammuntrad" anses behorigen utlyst om samtliga ordinarie

ledamdter infunnit sig till sammantrddet.

Som styrelsens beslut gZiller den mening om vilken de flesta rostande
forenar sig.

Vid lika rostetal avgors val genom lotfni.ng. I andra frAgor gAller den
mening som bitrdds av ordforanden.

Utan att ha angivits i kallelsen fAr d.rende avgoras om minst tvA tred-
jedeiar av styrelseledamoterna dr ndrvarande och ense om beslutet.

FrAga f6r utan hinder av bestbmmelserna i forsta stycket avgoras utan
kailLke om samtliga ordinarie ledamoter dr ense om beslutet.

Den som deltagrt i avgorandet av drende dger anfora resenration mot
beslutet. SAdan reservation ska anmdlas fdre sammantrddets slut.

O.,'er drenden i -.'ilka styrelsen fattat beslr-rt ska- foras protokoll som
upptar datum, deitagande ledamoter och suppleanter, kort beskriv-
ning av d.rendet, styrelsens beslut samt anforda reservationer. Proto-
kollet ska justeras av ordforanden eller annan ledamot som vid forfall
for ordforanden lett sarn:nantra d,et.

sv
Styrelse,
fowoltning Stvrelsen ska:

1 for..'alta samfllLigheten(erna) och fdrerungens til1g6-nga-r,

2 fora redovisning over foreningens rdkenskaper,

3 fora forteckning over Celdgande fastigheter, deras andeistal och
agare,

4 Arligen till ordinarie stdmma avge forvaltningsberdLtelse over
foreningens verksamhet och ekonomi,

5 om f6rvalhringen omfattar flera samfdlligheter eller arrnars dr
uppdelad pA olika verksamhetsgrenar och medlemrnarnas
andelar inte dr lika stora i alla verksarnhetsgrenarna, fora sdr-
skild redovisning for varje sAdan Sen,

6 i ovngt fuilgora vad lagen foreskriver om styreisens hanciha-
vande av foreningens angelAgenheter.
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Revision For granskning av styrelsens forvallning ska medlemrnarna pA ordi-

narie foreningsstdmma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.

Revisionsberdttelse ska overldmnas ti11 sfreisen senast tre veckor fore
ordinarie stdmma.
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Foreningens rdkenskapsperiod omfattar tiden 1j* - 31 dec.

Till fdreningens underhAlls- och fornyelsefond ska Arligen avsdttas
minst 1000 kronor.

Ordinarie stdmnea ska Arligen hallas under maj m6nad pA tid och plats
som styrelsen bestdrrlmer.

Styrelsen kan ndr den finner det erforderllgt utlysa extra stAmma. I
frAga om medlemrnars reitt att begdra att extra stdmma utlyses giiller
47 S3 st- lagen om forvaltning av samfdlligheter.

Om stdmrna ska godkdnna uttaxering ska stlrelsen bereda med-
lemmarna tillfalle att frAn det kallelseitgard vidtagits ta del av debite-
ringsliingd, utvisande det belopp som ska uttaxeras, vad som beloper
pA varje medlem och ndr betalning ska ske. Fore ordinarie stdmma ska
dessutom f drvaltnin gsb erdttels e och revisionsberdttelse for den
avslutade rdkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas
tillgzrngiig for granskning under samrna tid.

Styreisen kallar ti1l st:imma. Det ska ske genom vanliga brev tiil
hemadressen eller via e-post til1 dem som sA anmdler.

Kallelse ska ske senast 1 mAnad fore sammantrddet.

I kailelsen ska anges tid och plats for stdmman,
vilka drenden som ska forekomma pA stdmman,
uppgift om plats dar i $ 13 angivna handlingar firrLs tillgzrngliga.

Styrelsen ska tillse att andra meddelanden kommer till medlemrnar-
nas kdnnedom genom vanliga brev till hemadressen eller via e-post tili
dem som sA anmdler.

Medlem kan genom motion vdcka forslag rorande foreningens verk-
samhet. Motion, som ska behandlas pA ordinarie stdmma, ska vara
styrelsen hllhalda senast under februari mAnad.

Styrelsen ska bereda avgivna motioner och hAlla dem tiilgirngliga for
me d1 emrnarna tiils ammans me d f orvaltnin gsb erdttelsen.

Vid ordinarie stdmma ska foljande drenden behandlas:

val av ordfdrande for stdmman

val av sekreterare fdr stdmman
rral  arz Frzi  i r rqfer in- . -  r - - -*^^^.gsman
styrelsens och revisorernas berdttelser

alsvarsfrihet for styrelsen
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ersattning till sty'relsen och revisorerna

styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt debjte,ringsldngd

va-l av styrelse, styrelseordforande och suppleanter

val av revisorer och suppleanter

frAga om val av valberedning
Arrri oa frlctar-^*o-^

meddelande av plats ddr stdn'm'IoProtokollet hAlles hllgangligt-

Vid extra stdmrna ska behandlas drenden under punkt 7,2,3,6,73.

I det fall stdmrnan beslutar om afi fordela uppkommet overskott ska
deita ske efter medlemmarnas andelar i samfalligheten(erna).

Beslut fattas med acklamatjon om inte omrostning begdrs.

Ikhgaom omrostning mm gdller 48,49,51 och 52 $ lagen om forvalt-
ning av samfdlligheter.

Ndr omrostrring foretas ska till protokollet antecknas de omstdndig-
heter angAende rostrdtt, ancieistai, ombuci mln som har betycieise for
bedomandet av rostresultatet.

Vai ska ske med siutna seciiar om nAgon begiir ciet.

S t q Verksamhetsgrenarnas (sektionernas) andelar i verksamhet som dr
Fiero verksomhets- gemensam for samfzilli.gheten utgor: sektion 1 = 100 %, sektion 2:0 o/o.

grenor 
Ska omrostning ske i frAga som beror flera verksamhetsgrenar
f;ern€nSairLt har vid tilldmpning av huvudtalsmetoden varje medlem
en rost dven orn han har dei i flera verksamhetsgrenar-

Vjd tillamnning av andelstalsmetoden ska i motsvarande fall varje
medlems rostetal framrdknas pA foljande sdtt. Forst reduceras med-
lemmens rostetal inom varje verksamhetsgren i forhAllande till verk-
samhetsgrenens andel i den gemensamffIa verksamhet omroslningen
avser. Ddrefter sammardaggs de reducerade rostetalen for varje
medlem.
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Protokollslusiering, Stammoprotokollet ska justeras jnom tvA veckor efter stdmmarL och
iill ga n g I i gho I I o nde darefter h611as tr1l gzrngli gt for medlemmarna,
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