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STADGAR
för
SÖRSKOGENS VILLAÅGAREFÖRENING
§1
Sörskogens Villaägareförening utgör en partipolitiskt neutral sammanslutning av ägare till
villafastigheter inom Sörskogen, Huddinge kommun. Föreningen har till uppgift att
tillvarataga medlemmarnas intressen
§2
Envar villaägare inom föreningens verksamhetsområde kan. Vinnaa inträde i föreningen.
§3
Årsavgiften till föreningen erlägges per fastighet med ett fastställt belopp enl. § 9:9.
§4
Föreningsmöten är ordinarie årsmöte och extra möte.
Föreningen sammanträder till ordinarie årsmöte före april månads utgång på av styrelsen
utsedd tid och plats.
Styrelsen äger sammankalla extra möte med föreningen på tid och plats, som av styrelsen
bestämmes. Sådant extra möte är styrelsen skyldig att utlysa, när det för vissa uppgivna
frågor påfordras av minst en tiondel av föreningens medlemmar. Vid extra möte får beslut ej
fattas i andra frågor än som angivits i kallelsen.
§5
Kallelsen till årsmöte skall tillsammans med det för mötet fastställda programmet minst 14
dagar i förväg meddelas samtliga medlemmar.
Kallelsen till extra möte skall tillsammans med programmet för mötet meddelas minst 8
dagar före mötet.

§6
Vid föreningsmöte äger varje röstberättigad en röst Med röstberättigad avses en
fastighetsägare från varje fastighet
§7
Varje röstberättigad fastighetsägare har rätt att medföra en fullmakt, för att representera en
medlem som ej kan närvara.
§8
All omröstning vid föreningsmöte verkställes öppet, därest ej mötet för visst fall beslutar, att
omröstningen skall vara sluten.
Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst.
§9
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande och övriga funktionärer vid mötet.
2. Föredragning av förvaltnings‐ och revisionsberättelser.∙
3. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen för räkenskaper och förvaltning.
4. Beslut om arvoden.
5. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
6. Val av ordförande i styrelsen.
7. Val av ledamöter i styrelsen.
8. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av avgifternas storlek.
te~ Ärenden, vilka av styrelsen framlagtstill mötets behandling
11. Ärenden, som väckts i enlighet med § 10.
12. Övriga ärenden som mötet beslutar upptaga till behandling.
§ 10
Ärende, som medlem önskar få behandlat vid ordinarie årsmöte, skall senast den 15 februari
anmälas till styrelsen.
§ 11
Föreningens angelägenheter handhas av en på ordinarie årsmöte vald styrelse. Ordförande
väljes särskilt för en tid av två år.
Övriga ledamöter väljes också i allmänhet för två år.
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör samt fastställer vilka som skall teckna
föreningen.

Suppleanter och valberedning väljes för ett år. Avgående ledamöter kan omväljas, varvid
ordförande väljes för ett år. Vid ändring av antalet ledamöter skall samtidigt anges
mandattiden för de valda.
§ 12
Det åligger styrelsen att handhava föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall för föreningens ändamål förvalta dess tillgångar.
Föreningens års räkenskaper skall avslutas vid januaris månads utgång. Verksamhetsåret
löper från 1 februari till 31 januari.
Årligen före 15 mars skall styrelsen avgiva redovisning och berättelse över handhavandet av
Föreningens medel och sina åtgärder i övrigt. Denna berättelse skall granskas av.
revisorerna, som före den 1 april samma år skall avgiva berättelse däröver med till‐ och
avstyrkande av ansvarsfrihet.
§ 13
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen må endast fattas i
ordinarie årsmöte.
För giltighet av sådant beslut erfordras att detsamma fattats antingen av ett årsmöte med
minst 3/4 av samtliga avgivna röster eller och av två näst efter varandra följande årsmöten
med enkel majoritet.
§ 14
Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar i enlighet med av årsmötet fattade beslut
disponeras för ändamål, som må anses gagna föreningens syfte.

