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Stodgor for somföllighetsförening, bildod enligt logen ll973,l !501 9m förvoltning ov
som{ölligheter. logens beslömmelser om förvoltningen skoll göllo i den mön inte onnot
fromgör ov desso stodgor.

Föreninqens firmo ör

53 Som{ölligheten( erno} skoll förvoltos
dess (der+sl öndomöl

i enlighet med vod som vid bildondet bestömts om

54

s5

$6

MEDLEM

STYRELSE
söte, sommonsöttning

STYRELSE
vol

Medlem i föreningen ör ögore till fostighet eller dörmed iömstölld
i somföllighet upptogen under 5 2-

För föreningen skoll finnos en styrelse med söte i . .... V.efllldö

Styrelsen skoll bestö ou .......7 . ... ledomöter och ..... .

Styrelsen völis vid ordinorie föreningsstömmo.

egendom, som hor del

... kommun.

Z'.2 . .. . .. Suppreonler.

Mondottiden för ledomot ör 2

@l

2
ör och för suppleont eit ör.

ledemöter valie, p

s7 STYRELSE
kollelse fill
sommmontröde,
föredrogningslisto

Stömmon utser ord{öronde blond styrelsens ledomöter. | övrigt konstitueror styrelsen

sig siölv.

Kollelse till styrelsesommontröde, vilken skoll innehöllo uppgift om {örekommonde ören-
den skoll tillstöllos ledomöterno minst 7 . dogor före sommontrödet. Suppleon-
terno skoll inom sommo tid tillstöllos underröttelse om sommontrödet och {örekommon-
de örenden. Ledomot, som ör förhindrod ott nörvoro, skoll genost meddelo detto till

ordföronden, som hor ott omedelbort kollo suppleont i ledomots stölle. Suppleont som

ei tiönstgör i ledomots stölle hor röh ott nörvoro vid sommonirödet men hor ei röstrött.

tonrmör.,'.r 81 055 I 90 06 t'tlc.grol 38.8O6?8 ?
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protokoll

5 9 STYRELSE

förvoltning

$ r 0 REVISION

$ r 1 RÄKENSKAPS-
PERIOD

6 I3 FJRENINGS." STÄMMA
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r,.r:3:{g1!nffadr;g**':ter!g;;rol ehc. i;i "a-.{
YrP Siitr'?ffiF: :r$4 e-'r,brii>ctå I

Styrelsen ör beslutför nör kollelse skett i behörig ordning och minst holvo ontolet sty-

relseledomöter ör nörvoronde. Uton hinder hoå,, skoll ityrelsesom*ontröde onses be-

;;;ö;;;ii;'io* *.tlifo ordinorie ledo.möter.in{unnit sis till f,.p'q{f6ffu$,'*4-.,*
strrisens beslut qöller den mening om vilken de llesto röstonde toren<

;å';ä ;,;.;;;;f;il;l;tt"ing: r ondro frösor eölter den menins som birrödes ov

ord{öronden.

Ulon ott ho ongivits i kollelsen för örende ovgöros om minst tvö trediedelor ov styrel-

seledomöterno ör nörvoronde och ense om beslutet'

Fröqo för uton hinder ov bestömmelserno i {örsto stycket ovgöros uton kollelse om

.orn'tlioo ordinorie ledomöter ör ense om beslutet'

Densomde|togitiovgörondetovörendeögeron{öroreservotionmotbeslutel.Södon
reservotion skoll onmölos före sommontrödets slut'

Over örenden i vilko styrelsen iottot beslut skoll föros protokoll som upptor dotum,.

deltogonde ledo*ate, åcl-rrppl.ont.r, .kort 
beskrivning ov örendet, styrelsens beslut

somt onfördo reservotioner. Piotokollet skoll iusteros ov-ord{öronden eller onnon ledo-

;;;.; uia to*"tt för ordföronden lett sommontrödet'

Styrelsen skoll
i io*ttt" tommfölligheten(ernol och föreningens rillgöngor'

2 {öro redovisning över {öreningens- rökneskoper'

ä {åro {o.r..kninj över delagon'de fostigheter' dessos ondelstol .och 
ögore'

4 örligen rill ordinorie ;;;äoug. fOåltningsberöttelse över {öreningens verksom-
-t"io.h 

ekonomi,
5 om förvoltningen omfottor flero somfölligheter eller onnors ör uppdelod pö oliko

verksomhetsgrenor och medlemmornos ondelor inte ör liko storo i ollo verksomhets-

or.norno, foio sarskild redovisning för vorle södon gren'.

O iå"röt'irifgäå r"J f"s.^ föreskr'ier om styrelsens hondhovonde ov {öreningens

ongelögenheter-

För gronskning ov styrelsens förvoltning skoll medlemmorno pö ordinorie förenings-

stömmo utse

I2 UNDERHALLS.
OCH FJRNYELSE.
FOND

2 revisorer och 2 . suppleonter

Revisionsberöttelse skoll överlömnos till styrelsen senost tre veckor före ordinorie

stömmo.

Föreningens rökenskopsperiod om{ottor tiden

1 ma3 -. ]1 aP_ri}

Till {öreningens underhölls- och {örnyelse{ond skoll örligen ovsöttos minst

1000 kronor-

Ordinorie stömmo skoll örligen höllos under

jun r mönod pö tid och plots som styrelsen bestömmer'

Styrelsen kon nör den finner det erfoderligt utlyso extro stömmo l {rogo om med-

i"ål*år, rött ott b"gOro on extro stömmo"utlyses göller 47 I 3 st logen om {örvolt-

ning ov somfölligheter.

Om stömmo skoll godkönno uttoxering skoll styrelsen beredo medlemmorno tillfölle

ott frön det kollelseötgJrJ uidtogits tJdel ov debiteringslöngd, utvisonde det belopp

som skoll uttoxeros, vod som beloper pö vorie medlem-och nör betolning. skoll ske'

Före ordinorie stömmo råi a"ttri". iö*oltningsberöttelse och revisionsberöttelse

{ör den ovslutode ,.akenrkåprp"rioden somt utgihs- och inkomststot {innos lillgönglig

{ör gronskning under sommo tid.



s 14 KAI-LELSE TILL

STÄMMA

6 15 MOTIONER

s 16 DA@RDNINGVID
STÄMMA

Kollelse till stömmo skoll ut{ördos ov styrelsen och ske genom

skriftligt meddelande i respektive brevlåda

Kollelseötgörd skoll vidtos senost

14 dagar före somrnonködet.

I kollelsen skoll onges tid och plots för stömmon, vilko örenden som skoll förekommo

pö stömmon och lömnos uppgift om plots dOr i 5 l3 ongivno hondlingor finns till-
göngligo.

Andro meddelonden skoll genom styrelsens försorg bringos till medlemmornos könne-

dom genom

g l7

3lB

DISPOSITION AV
AVKASTNING

STÄMMOBESLUT

dr lcro9 på gls l.ggstg.yLet

Medlem kon genom motion vöcko förslog röronde föreningens verksomhet. Motion, som

skoll behondlos pö ordinorie stömmo, skoll voro styrelsen tillhondo senost under

-^-; Idpr a I mOnOO-

Sfyrelsen skoll beredo ongivno motioner och höllo dem tillgöngligo för medlemmorno
tillsommons med förvoltningsberöttelsen.

Vid ordinorie stömmo skoll fölionde örenden behondlos,
I vol ov ord{öronde för stömmon
2 vol ov sekreterore för stömmon {normolt föreningens sekrelerorel
3 vol ov tuö iusteringsmön
4 styrelsens och revisorernos beröttelser
5 onsvors{rihet {ör styrelsen
6 fromstöllningor frön styrelsen eller motioner frön medlemmorno
7 ersötining till styrelsen och revisorerno
B styrelsens {örslog till utgifts- och inkomststot somt debiteringslöngd
9 vol ov styrelse och styrelseordföronde

l0 vol ov revisorer
I I {rögo om vol ov volberedning
l2 övrigo frögor
l3 meddelonde ov plots dör stömmoprotokollet hölles tillgöngligt.
Vid extro stömmo skoll behondlos örenden under punkt 1,2,3,6 och 13.

I det {oll stömmon beslutor om ott fördelo uppkommet överskott skoll detto ske efter
medlemmornos ondelor i somfölligheten(ernol.

Beslut {ottos med ocklomotion om inte omröstning begörs.

l{rögo om omröstning m m göller 48,49,5.l och 52 5 logen om förvoltning ov som-

iölligheter.

Nör omröstning {öretos skoll till protokollet ontecknos de omstöndigheter ongöende
röstrött, ondelstol, ombud m m som hor betydelse {ör bedömondet ov röslresultotet.

Vol skoll ske med slutno sedlor om nögon begör det.

som berör {

tillömpning ov
€-t#t{WfR{€ardvt

HFTS€&E}*Ah
er-lor

en vorle m



röknos st reduc
hetsqren i förhöllonde lil

sommonlögges de romröstningen o
lem. Ver lor"nornot ondelor i verksomhet som ör gemensom för st

ulgör'

Stömmoprotokollet skoll iusteros
tillgöngligt för medlemmorno.

inom tvö veckor efter stömmon och dörefter höllos

r hor ontogits vid sommontröde enligt dotum pö försto sidon

ng ov ondelsmetoden skoll i mot
röstetol inom vorie verksom-
den qemensommo verksomhel

vorie med-

$ 20 PROTOKOLLS-
JUSTERING
TILLGÄNGLIG.
HÄLLANDE

Till ingressen

Till 5 r

Tiilg2

Tiil53

Tilr s /

Göran RosvalL

KOMMENTAR TILL STADGARNA

vid hönvisning till logrum ovser sFL logen (19l3'l l50l om {örvoltnin9 ov somföllig-

heter.

SFL innehöller tvingonde regler för {öreningsförvoltningen och stodgornos innehöll'

Genom bestömmelse, i .tod'gorno kon förJningsmedlemmorno.dock i visso hönseen-

den ovviko frön SFL. I SFL 
"rig"r 

i vilko situotioner stodgorno för inneh6llo owikelser

frön logen.

Som{Olllghets{örenings {irmo skoll innehöllo ordet som{öllighets{örening' Firmon.skoll

rydliqt skilio sig {rön ".Jr"1"r fansstyrelsen registrerode-önnu bestÖende som{öllig-

hetsföreningsfirmor {29 S SFLI.

somföllighetsförenings öndomöl ör ott {örvolto den somföllighet {or vilken den bildots'

i"rrårriin"tr{orenin! fJt .1 Jtl'" ver-!191het som ör frömmonde {ör det öndomöl som

i"åiJf fidf,"t.n ,koll illgodåse (18 S-SFLI. Förvoltningen om{ottor öven {ostighet som

förening"en öger somt medel som in{lutit vid försölining'

Allo somfölligheter skoll onges uttömmonde och pÖ ett södonl 
:ö-11 

olt de kon iden-

t,i,*.t ö* åo.ksomfOllighät .11.,. gemensomhetionlöggning blivit registrerod bör re-

gisterbeteckningen onges.

Somföllighets öndomöl kon ho bestömts vid lontmöteriförröttning och {romgör i sö

{oll ov förrötiningrnonaiingorno Är det vid förröttning bestömdo öndomölet oklort eller

t,l|. a.ttfiuit ino"ktuellt ellJr hor nögot öndomöl inte {öreskrivits vid {örröttning bör

orunderno {ör förvoltningen preciseros i stodgcrno. Stodgor som strider mot förött-

Xinorouqöronde kcn kornmo ott underkönnos vid registreringen.

r,rr"-a a"rogo*ostigher {örstös {ostighet.roa j',o, hor del i somfölllghet och med delögore

;s:;;.;;;t;s;'{"ni;h;iir s Z".rv.tet SFL}. För somföllishet enlist votte-nlosen]SFS

1983,291) ör desso de{inilioner nögot onnorlundo. Medlemmorno i som{öllighetsförening

utgöres ov delögorno i som{öilighet (1/ S SFL)'

Logens bestömme|ser om fostichet öqer molsvcronde ti||ömpning pö sÖdon tomtrött,

oruuo. byqqnod eller cnnon o"nlöggiing pa o{ri grund'.noturresewol' sorn hor del isom-

ioioi.ilri,igi t S t ,ty.k"r 3 elteiZ SFL. Den scm innehor fostighet pö orund ov

lä;;";;kt i.,'o'.Jnonde uton ott ögonderötten lillkommer nögon onses vid logens

ilåäå"r"g som {ostifhetens ögore' SÅ ago'e ov noturreservot onses den som förvol-

tor reservolel-

lnnehovore ov tomrrött ifostighet som hor del isomföllighet enligt I 5 I slcket I eller

2 SFt skoll vid tillömpr-ring ou-d"nno log onses som delö9ore i fostighetsögorens

stölle {3 5 SFLI.
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Till g 5 Styrelsen för somfOllighets{öreningen skoll bestö ov en eller flero ledomöter och ho sitt söte
i den ort dör medlemmornos fostigheter eller huvuddelen ov desso ligger. Styrelseledomot
skoll voro myndig {30 S SFL} men behöver inte voro medlem.

Till g 6 Nör sköl dortill foreligger, för lönsstyrelsen förordno ott styrelsen skoll bestö ov flero ledo-
möter ön som onges i stodgorno (31 S SFtl.

Styrelseledomot kon ov den som utsett honom skilios {rön sitt uppdrog före utgöngen ov
den tid för vilken hon utsetts (32 g SFLI.

Hor styrelseledomots uppdrog upphOrt eller ör styrelseledomol förhindrod ott utövo upp-
droget och ör styrelsen ei öndö beslut{ör, för lönsstyrelsen {örordno sysslomon i södon
ledomots stölle. Finns ov sköl som nu sogts icke nögon styrelseledomot ott tillgö, för syss-
lomonnen ensom hondho {öreningens ongelögenheter och iöretrödo föreningen som sty-
relse t33 5 SFLI.

Om ei onnot föller ov stodgorno eller ov iöreningsstömmobeslut, {ör styrelsen utse sör-
skild firmotecknore. Bemyndigonde ott teckno firmo kon ov styrelsen nör som helst öter-
kollos {34 5 SFL}.

Uppgift om föreningens postodress, om styrelseledomöternos fullstöndigo nomn,
bostods- och postodress och telefon somt om {irmotecknore om södon utsetis skoll
onmölos till lönsstyrelsen126 5 SFLI. Även öndring idesso förhöllonden skoll onmölos till
lönsstvrelsen (39 S SFLI.

Ti"5s i;*:yi'#;::;:l,Tll;jl;l*::E*;it:Jj*',$:';::lmx;å",j:J!1ii:0""
mening som bitrödes ov ordföronden.

Försto stycket göller el, om onnot föreskrives i stodgorno (38 S SFLI.

Med ledomot ovses öven tiönstgöronde suppleont.

Tredie stycket ovser bl o dö kontokt tos brevledes eller per telefon.

Till E 9 Sryelsen hondhor somföllighetens ongelögenheter i överensstömmelse med denno log
(SFLI, stodgorno och föreningsstömmobeslut, i den mön beslutet ei strider moi denno log
(SFLI eller onnon förfotfning eller mot stodgorno (35 5 SFLI.

Styrelseledomot {ör ei togo befottning med ongelögenhet i vilken hon hor ett vösentligt
intresse som strider mot föreningens t36 5 SFLI.

Styrelsen ör behörig ott {öretrödo föreningen i förhöllonde till tredie mon. Sommo be-
hörighet tillkommer firmotecknore. Styrelsen och firmotecknoren {ör dock ei uton stöd ov
stodgorno eller föreningsstömmobeslut överlöto eller söko inteckning i fost egendom
eller upplöto södon egendom med nyttionderött {ör löngre tid ön {em ör 137 5 SFLI.

Bestömmelsen under punkien 5 ör endost ovsedd för föreningor med flero somfölligheter
eller ondro verksomhetsgrenor, i vilko medlemmorno hor del efter oliko ondelstol.
Bestömmelsen onknytertill 4l S, 429,45 g,48 S och 60 5 SFL.

Till S l0 Revisionen ovser rökenskopsperiod. Efiersom rökenskopsperiod inte behöver stömmo
överens med styrelsens mondottid, kon styrelsens förvoltning kommo ott revideros i om-
göngor.

Av ollmönno röttsregler fölier on till revisor inte för völios den som ingött i styrelsen under
den rökenskopsperiod revisionen ovser.

Till g 12 Regler om fondering finns i 19 S SFL. En ovsöttning om 0,3 % ov onlöggningskostnoden
ör bruklig i liknonde situotioner.

Till g 13 Tiden för ordinorie stömmo bör bestommos sö löngt efter rökenskopsperiods utgöng ott
revrsorerno iör tid ott revidero och ovge revisionsberöttelse och styrelsen dörefter för tid
ott kollo till stömmo.

Om minst en femtedel ov somtligo röstberöttigode medlemmor eller det mindre ontol, som
kon voro bestömt i stodgorno, hos styrelsen begör ott extro {öreningsslömmo skoll höllos
och dörvid onger de örenden som skoll behondlos. öligger det styrelsen ott inom en vecko



Tills r4

Tiil $ 16

Till $ 1z

Tiil 0 r8

Tiil $ re

kollo till södon stömmo ott höllos sö snort det med iokttogonde ov föreskriven kollelsetid
kon ske. Sker det ei, utlyser lönsstyrelsen stömmo pö onmölon ov medlem l4l 5 3 st SF[].

Kollelse till föreningsstömmo sker genom styrelsens försorg. I kollelsen onges vilko ören-
den som skoll behondlos pö stömmon. Underlöter styrelsen ott utfördo kollelse till ordino-
rie föreningsstömmo i enlighet med stodgornos föreskrifter skoll lönsstyrelsen pö onmö-
lon ov medlem utlyso föreningsstömmo {42 S SFll.

Styrelsen ör skyldig ott pö {öreningsstömmo lömno de upplysningor om föreningens verk-
somhet som medlem begör och som kon voro ov betydelse {ör medlemmorno {50 S SFLI.

Over beslut som {ottos pö föreningsstömmo skoll genom styrelsens iörsorg {öros proto-
koll, vilket skoll höllos tillgöngligt {ör medlemmorno senost tvö veckor efler stömmon 150 $

2 st SFL).

Tolon för föros mot uttoxering (46 S SFL) och stömmobeslut (53 S SFLI.

Om {öreningens verksomhet ör södon ott den inte ger ekonomiskt överskott bör bestom-
melsen utgö.

Den som underlötit ott i rött tid fullgöro sin bidrogsskyldighet {ör deltogo i {örhondlingorno
men ei utövo röstrött innon hon fullgiort vod hon ettersoit l4B S SFtl.

Medlem eller onnon för icke, slölv eller genom ombud eller som ombud, deltogo i behond-
lingen ov ongelögenhet, vori hon öger ett vösentligt intresse som strider mot föreningens
(48 S SFLI.

Innehovore ov röttighet i delögorfostighet {ör nörvoro och yttro sig vid behondling ov {rö-
go som rör hons rött {48 S SFLI.

Röstberöttigod medlem, som ör nörvoronde vid föreningsstömmo, hor, oovsett om hon
öger en eller flero delögorfostigheter, en röst {huvudtolsmetod}. I frögo som hor ekono-
misk betydelse skoll medlemmornos röstetol i stöllet beröknos efter delögor{ostigheter-
nos ondelstol. om medlem begör det Dock för medlems röstetol ei överstigo en femtedel
ov det sommonlogdo röstelolet för somtligo nörvoronde röstberöttigode medlemmor {49 S

SFLI (ondelstolsmetodl.

Medlems röstrött kon utövos genom ombud. Ombud för ej företrödo mer ön en medlem.
Som stömmons beslut göller den mening för vilken de flesto rösterno ovgivits. Vid liko
röstetol ovgöres vol genom lottning, medon i ondro {rögor den mening göller scm bitrödes
ov ord{öronden. Avvikelse frön bestömmeiserno om ombud kon dock {öreskrivos i stod-
gorno {49 S SFLI.

För beslut ott överlöto eller söko inteckning i iost egendom eller upplöto södon egendom
med nyftjonderött för löngre tid ön fem ör fordros minst tvö trediedelor ov de ongivno
rösterno. om ei onnot {öreskrives i stodgorno (5.l S SFL).

Vid omröstning ifrögo om öndring ov föreningens stodgor hor vorie röstberöttigod med-
lem, oovsett om hon öger en eller flero delögorfostigheter, en röst. För beslut om södon
öndring fordros minst tuö trediedelor ov de ovgivno rösterno. Föreskrivs ströngore vilkor i

stodgorno skoll dei göllo.

Beslui om stodgeöndring skoll genom styrelsens försorg genost onmölos tör registrering.
Vid onmölon skoll {ogos tvö bestyrkto ovskrifter ov protokoll över beslutet. Beslutet för ei
tillömpos innon registrering skett {52 g SFt}.

Angöende innebörden ov huvudtolsmetod och ondelstolsmetod. se kommenloren till S 18.

Nögro i ollo sommonhong godtogboro höllpunkter {ör en löm{örelse mellon somiöllighefer
eller ondro verksomhetsgrenor nör det göller intresset och onsvoret för gemensommo
ötgörder kon knoppost uppstöllos. Om det emellertid ör ovgjort hur intresset och onsvoret
{ör den gemensommo ötgörden ör ott fördelo mellon verksomhetsgrenorno {inns en norm
{ör den ongivno iöm{örelsen. Ett södont ovgöronde kon östodkommos genom oH i stod-
gorno bestöms hur koslnoderno för viss verksomhet, exempelvis odministrotionskostno-
der, skoll böros ov de oliko verksomhetsgrenorno {se prop l9l3,160 s 5/8)

Angöende tillgönglighöllonde ov protokollet, se kommentorenTill 5 l6Till 5 20


