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STADGAR 

 

Stadgar för Glommens Fiskeläges Vägförening i Falkenbergs kommun. 

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av sam-
fälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla i den mån inte annat framgår 
av dessa stadgar. 

Ändring av dessa stadgar ska för att gälla godkännas med två tredjedels majoritet på 
årsmöte och sedan registreras hos Lantmäteriet. 

 

§ 1  Föreningens 

namn 
Föreningens namn är Glommens Fiskeläges Vägförening org.nr 

849000-4077. 

Föreningen förvaltar Falkenberg Morups-Lyngen GA 6. 

§ 2 Grunderna för 

förvaltningen 
Föreningen har som ändamål att ombesörja och bekosta väghåll-
ningen av de vägar som enligt förrättning ingår i samfälligheten. 
Detsamma gäller också annan allmän plats och lekplats som ingår 

i samfälligheten. 

§ 3 Medlem Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd 

egendom som har del i samfällighet upptagen under § 1. 

Föreningens medlemmar ska årligen betala medlemsavgift, och 
om det inte räcker - tillskjuta ytterligare medel. Medlemsavgift ska 

betalas på sätt och tid som styrelsen anvisar.  

§ 4 Styrelse – val, 

säte och sam-

mansättning 

För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Falkenbergs 

kommun. Styrelsen ska bestå av minst sju ledamöter och högst 
nio ledamöter. Samtliga är ordinarie ledamöter. 

Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte. 

Mandattiden för ledamot är två år. 

Om en helt ny styrelse väljs på årsmötet ska högst halva antalet 

ledamöter väljas på endast ett år. 

Årsmötet utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt 
konstituerar styrelsen sig själv. 
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§ 5. Styrelse – kal-

lelse till sam-

manträde 

Kallelse till styrelsesammanträde ska innehålla uppgift om de 

ärenden som ska tas upp på sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas ledamöterna minst sju dagar före sam-

manträdet.  

Ledamot, som är förhindrad att närvara, ska snarast meddela 
ordföranden. 

§ 6. Styrelse – 

beslutsförhet, 

protokoll 

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och 
minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande.  

Som styrelsens beslut gäller den mening som får flest röster. Vid 
lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden, för-
utom vid personval som vid lika röstetal avgörs genom lottning. 

Ett ärende som inte har stått i kallelsen får avgöras om minst två 
tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och överens om 

beslutet. 

En fråga får avgöras utan att kallelse har skett om samtliga styrel-
seledamöter är överens om beslutet. 

Den som har avvikande uppfattning i fråga får anmäla reservation 
mot beslut. Sådan reservation ska anmälas före sammanträdets 

slut. 

Protokoll ska föras över de ärenden där styrelsen fattat beslut. 
Protokollet ska innehålla datum, ordningsnummer för året, 

deltagande styrelseledamöter, kort beskrivning av ärendet, 
styrelsens beslut samt eventuella reservationer. Protokollet ska 

justeras av ordföranden eller den som vid förfall för ordföranden 
lett sammanträdet. 

§ 7 Styrelse –  

förvaltning 
Styrelsen ska: 

1. förvalta föreningens tillgångar och sörja för att den enskilda 
väghållningen på det i § 2 nämnda vägnätet upprätthålls till 

gagn för de som har anledning att färdas på vägarna 

2. förvalta föreningens lekplatser och grönområden 

3. föra redovisning över föreningens räkenskaper 

4. föra förteckning över föreningens medlemmar och för varje 
fastighet dess andelstal 

5. till årsmöte avge förvaltningsberättelse avseende 
verksamhet och ekonomi 

6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om hur styrelsen ska 
sköta föreningens angelägenheter. 

§ 8 Revision För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på 

årsmöte utse två revisorer och två suppleanter. Dessa väljs 
växelvis – en ordinarie och en suppleant - vartannat år. 

Revisionsberättelse ska avlämnas till styrelsen minst tre veckor 
före ordinarie årsmöte. 

§ 9 Räkenskaps- 

period 
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari till 31 

december (kalenderår). 
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§ 10 Avsättning till 

fonder 
Eventuellt överskott i verksamheten ska efter förslag från styrel-

sen och beslut av årsmötet avsättas till asfalts- och lekplatsfonder. 

§ 11 Årsmöte Ordinarie årsmöte ska hållas senast under mars månad varje år på 
tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Styrelsen kan, när den finner det nödvändigt, utlysa extra 
årsmöte. 

Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar så 
begär - och anger vilka ärenden som ska behandlas - ska 
styrelsen utlysa extra årsmöte. Vid sådant krav till styrelsen ska 

denna skyndsamt (inom en vecka) kalla till sådant extra årsmöte.  

Extra årsmöte ska hållas så snart som möjligt, med iakttagande 

av föreskriven kallelsetid. 

Sju dagar före ordinarie årsmöte ska debiteringslängd, förvalt-
ningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade perioden 

och budgetförslag för den kommande perioden finnas tillgängliga 
för granskning på plats som styrelsen anvisar. 

§ 12 Kallelse till 

årsmöte 
Styrelsen kallar till årsmöte minst 14 dagar före mötet genom 
meddelande per e-post eller genom brev till fastighetsägaren.  

I kallelsen ska anges tid och plats för mötet, vilka ärenden som 
ska avhandlas och lämnas uppgift om var alla angivna handlingar 
finns tillgängliga sju dagar före ordinarie årsmöte. 

§ 13 Motioner Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens 
verksamhet. Motion som ska behandlas på ordinarie årsmöte ska 

vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. 

Styrelsen ska bereda inkomna motioner och hålla dem tillgängliga 
tillsammans med förvaltningsberättelsen och övriga handlingar 

som finns tillgängliga minst sju dagar före årsmöte på plats som 
styrelsen anvisar. 
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§ 14 Dagordning vid 

årsmöte 
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande för mötet 

3. Av styrelsen utsedd / val av / sekreterare 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

5. Godkännande av dagordningen 

6. Fastställande av röstlängd 

7. Årsmötens behöriga utlysande och godkännande av 

kallelsen 

8. Framläggande av debiteringslängd med andelstal 

9. Styrelsens verksamhetsberättelse 

10. Ekonomisk berättelse, fastställande av resultat- och 
balansräkningar. Fondernas utveckling 

11. Revisionsberättelse 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. Inkomna motioner med styrelsens kommentarer samt 

övriga förslag från styrelsen. 

14. Styrelsens förslag om lekplatser 

15. Styrelsens förslag till underhåll av vägnätet 

16. Styrelsens förslag till budget och utdebitering 

17. Fastställande av arvoden 

18. Val av styrelseledamöter 

19. Val av ordförande 

20. Val av revisor och revisorssuppleant 

21. Val av valberedning 

22. Övriga frågor 

23. Meddelande om var protokollet kommer att finnas till-
gängligt efter justering 

24. Mötets avslutande 

§ 15 Beslut vid 

årsmöte 
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. 

Ifråga om omröstning gäller 48, 49, 51 och 52 §§ Lagen om 
förvaltning av samfälligheter. 

Röstberättigad medlem som är närvarande vid årsmöte har en 

röst. Personer som gemensamt äger en fastighet (till exempel två 
makar) har en röst tillsammans. 

Röstberättigad medlem som är närvarande vid årsmöte har en 
röst, oavsett om medlemmen äger en eller flera delägarfastigheter 
(huvudtalsmetod).  

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får inte 
företräda mer än en medlem. Ombud skall uppvisa skriftlig 

fullmakt. 
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  Medlem som ej erlagt debiterad medlemsavgift saknar rösträtt till 

dess betalning skett. 

Medlem eller annan får inte själv, genom ombud eller som ombud 
delta i behandlingen av en fråga där medlemmen har ett 

väsentligt intresse som strider mot föreningens (jäv). 

Personval ska ske med slutna sedlar om någon så begär. 

§ 16 Protokollsjuste-

ring, och proto-

kollets tillgäng-

lighet 

Årsmötets protokoll ska justeras inom två veckor efter mötet och 
därefter hållas tillgängligt för medlemmarna. 

 
Dessa stadgar har antagits vid ordinarie årsmöte den 

 
 

 
………………………………………………. 

Ordförande 
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