Utdrag ur ”Lagen om förvaltning av samfälligheter ” (SFS
1973:1150)§§ 48 – 52 samt § 41.
41 §
Innan uttaxering sker, skall styrelsen upprätta utgifts- och inkomststat för
föreningen. Staten förelägges föreningsstämman för godkännande.
Gäller i fråga om skyldigheten att deltaga i kostnader olika bestämmelser för
skilda verksamhetsgrenar, skall inkomsterna och utgifterna för varje
verksamhetsgren beräknas för sig. Gemensamma inkomster och utgifter
fördelas på verksamhetsgrenarna efter vad som är skäligt.
Om föreningen skall göra fondavsättning enligt 19 § andra stycket skall av
utgifts- och inkomststaten framgå de belopp som går åt till
fondavsättningen. SFS 1989:727

48 §
I fall som avses i 41 § andra stycket får vid avgörande av fråga som enbart
rör viss verksamhetsgren rösträtt utövas endast av de medlemmar som är
bidragsskyldiga till denna verksamhetsgren.
Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får deltaga i
förhandlingarna men ej utöva rösträtt, innan han fullgjort vad han eftersatt.
Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som ombud,
deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett väsentligt intresse
som strider mot föreningens.
Innehavare av rättighet i delägarfastighet får närvara och yttra sig vid
behandlingen av fråga som rör hans rätt.

49 §
Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har, oavsett
om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. I fråga som har
ekonomisk betydelse skall medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter
delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems
röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga
närvarande röstberättigade medlemmar.
Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en
medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna
avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor
den mening gäller som biträdes av ordföranden.
Första och andra styckena gäller ej i den mån annat följer av 51 eller 52 §.
Avvikelse från andra stycket får föreskrivas i stadgarna.

50 §
Styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplysningar om
föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse
för medlemmarna.
Över beslut som fattas på föreningsstämma skall genom styrelsens försorg
föras protokoll, vilket skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast två
veckor efter stämman.
Överlåtelse av fast egendom m.m.
51 §
För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller att upplåta
sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år fordras minst två
tredjedelar av de avgivna rösterna, om ej annat föreskrives i stadgarna.
Ändring av föreningens stadgar
52 §
Vid omröstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har varje
röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter,
en röst. För beslut om sådan ändring fordras minst två tredjedelar av de
avgivna rösterna. Föreskrives strängare villkor i stadgarna, skall det gälla.
Beslut enligt första stycket skall genom styrelsens försorg genast anmälas för
registrering. Vid anmälan skall fogas två bestyrkta avskrifter av protokoll över
beslutet. Beslutet får ej tillämpas innan registrering skett.

