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Stadgar for Finnsta 1 Samfallighetsforening enligt lagen (1973:1150) om forvaltning
av samfalligheter (SFL). Lagens bestimmelser om forvaltningen ska galla.

Kommun: Upplands-Bro Lin: Stockholm

§1
Fdretagsnamn

§2
Samfalligheter

§3
Grunderna for for
valtningen

§4
Medlem

§5
Styrelse
site, sammansattning

Foreningens foretagsnamn ar Finnsta 1 Sarnfallighetsforening,

Foreningen forvaltar foljande samfallighet:
Anlaggningssamfallighet tillkommen genom
anlaggningsbeslut 1973-12-20 (AB3:146/73)
andrat 1987-11-09 (AB3:91-86-6) och andrat.2007-
04-24 (AB07411). Vtpla11do·--bro -llnnsi-a.ya :· /

Samfalligheten ska forvaltas i enlighet med vad som vid
bildandet bestamts om dess andamal.

Medlem i foreningen ar agare till fastighet eller darmed jam
stalld egendom som har del i samfallighet upptagen under 2 §.

Styrelse ska ha sitt sate i Upplands-Bro kommun.
Styrelsen ska besta av minst fem och hogst sju ledamoter samt
tre suppleanter.
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§6
Styrelse
val

§7
Styrelse
kallelse till samman
trade

§8
Styrelse
beslutsfcirhet, proto
koll
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Styrelseledamoter och suppleanter valjes vid ordinarie fore
ningsstamma for tiden fram till ordinarie stamma tva ar se
nare. Mandattiden for ledamot ar tva ar och for suppleant tva
ar. Om en helt ny styrelse valjs pa fcrenmgsstamman ska tre
ledamoter och tva suppleanter valjas pa ett ar. Ovriga ledamo
ter och en suppleant ska valjas pa tva ar.
Foreningsstamman utser ordforande arligen bland styrelsens
ledamoter, I ovrigt konstituerar styrelsen sig sjalv.

Kallelse av Iedamoterna till styrelsesammantrade ska vara le
damoterna tillhanda minst sju dagar fore sammantradet. Kal
lelsen ska innehalla uppgift om de arenden som ska tas upp pa
sammantradet samt eventuella underlag. Suppleanterna ska
inom samma tid underrattas om sammantradet och de arenden
som ska tas upp pa detta. Ledamot, som ar forhindrad att nar
vara, ska genast meddela detta till ordforanden, som ar skyldig
att omedelbart kalla en suppleant i ledamotens stalle. Supple
ant som inte ersatter franvarande styrelseledamot har ratt att
narvara vid sammantradet, men har inte rostratt.

Styrelsen ar beslutfor nar kallelse har skett i behorig ordning
och att minst halva antalet styrelseledamoter ar narvarande.
Utan hinder av detta ska styrelsesammantrade anses behorigen
utlyst om samtliga ledamoter har infunnit sig till sammantra
det. Som styrelsens beslut galler den mening om vilken vid
styrelsesammantrade de fiesta rostande forenar sig. Vid lika
rostetal avgores personval genom lottning. I andra fragor gal
ler den mening som bitrades av ordforanden,
Ett arende sorn inte har statt i kallelsen far avgoras om minst
tva tredjedelar av styrelseledamoterna ar narvarande och over
ens om beslutet. En fraga far avgoras utan att kallelse har skett
om sarntliga styrelseledamoter ar overens om beslutet.
Den sorn har deltagit i avgorandet av ett arende far reservera
sig mot beslutet. Sadan reservation ska anmalas fore samman
traders slut. Styrelseledamot far inte befatta sig med angela
genhet dar ledamoten sjalv har ett vasentligt intresse som stri
der mot foreningens.
Protokoll ska foras over de arenden dar styrelsen har fattat be
slut. Protokollet ska innehalla datum, deltagande styrelseleda
rnoter och suppleanter, en kort beskrivning av arendet, styrel
sens beslut samt anforda reservationer. Protokollet ska
justeras av en eller flera utsedda justeringspersoner.
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§9
Styrelse,
forvaltning

Styrelsen ska

1. forvalta samfalligheten och foreningens tillgangar
2. fora redovisning over foreningens rakenskaper
3. fora forteckning over delagande fastigheter, deras an

delstal och agare
4. arligen till ordinarie foreningsstamma avge forvalt
ningsberattelse over foreningens verksamhet och eko
nonu

5. i ovrigt fullgora vad lagen foreskriver om hur styrelsen
ska skota foreningens angelagenheter

§ 10
Revision

For granskning av styrelsens forvaltning ska medlemmama pa
ordinarie foreningsstamma utse en revisor och tva suppleanter.
Revisionsberattelse ska overlamnas till styrelsen senast tre
veckor fore ordinarie stamma.

§ 11
Rakenskapsperlod

Foreningens rakenskapsperiod omfattar tiden 1 januari till 31
december.

§ 12
Underhalls och f'orny
elsefond

§ 13
Foreningsstamma

Till foreningens underhalls- och fbmyelsefond ska arligen av
sattas minst 200.000 kronor.
Styrelsen ska uppratta en underhalls- och fomyelseplan. Den
ska innehalla de upplysningar som iir av betydelse for att
fondavsattningarnas storlek ska kunna bedomas.

Ordinarie foreningsstamma ska arligen hallas under mars ma
nad pa tid och plats som styrelsen bestammer. Styrelsen kan
utlysa en extra foreningsstamma nar den anser att det behovs.
I fraga om medlemmars ratt att begara en extra foreaings
stamma galler 47 § tredje stycket SFL.
Om fereningsstamman ska godkanna uttaxering ska styrelsen
ge medlemmarna tillfalle att fran det att kallelsen har skett ta
del av en debiteringslangd, som visar det belopp som ska
uttaxeras, vad varje medlem ska betala och niir betalning ska
ske. Fran det art kallelse har gatt ut till ordinarie forenings
stamma fram till det att stamman halls ska dessutom en for
valtningsberattelse och en revisionsberattelse for den avslu
tade rakenskapsperioden samt en utgifts- och inkomststat fin
nas tillganglig for medlemmama att ta del av.
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§ 14
Kallelse till stamma,
andra meddelanden

§ 15
Motioner

§ 16
Dagordning vid
stamma

..L 1_:_i 1.:.1

Styrelsen kallar till foreningssramma. Det skall ske skriftligen
och utfardas av styrelsen. Kallelse ska ske senast tva veckor
fore foreningsstamman. I kallelsen ska anges tid och plats for
stamman, vilka arenden som ska forekomme pa stamman samt
uppgift om den plats dar de handlingar som anges i 13 § finns
tillgangliga, Styrelsen ska aven se till att andra meddelanden
an kallelser kommer till medlemmarnas kannedom genom for
eningens hemsida med adressen www.finnstal.se eller skriftli
gen pa begaran av enskild medlem.

En medlem kan genom motion vacka forslag rorande fore
ningens verksamhet. En motion, som ska behandlas pa ordina
rie stamma, ska vara styrelsen tillhanda minst en manad fore
ordinarie stamma dock senast under januari manad,
Styrelsen ska bereda de motioner som kommit in och halla
dem tillgangliga for medlemmarna tillsammans med forvalt
ningsberattelsen, se ovan under 13 §.

Vid ordinarie stamma ska foljande arenden behandlas:
1. val av ordforande vid stamman och stammoordforan-
dens val av protokollforare

2. upprattande och godkannande av rostlangd
3. val av en eller tva.justerare, tillika rostraknare
4. provande av om stamman blivit behorigen sammankal

Iad
5. godkannande av dagordning
6. framlaggande av styrelsens och revisoremas berattel

ser
7. beslut om ansvarsfrihet at styrelseledamotema
8. framstallningar fran styrelsen och motioner fran med

lemmarna
9. fraga om arvoden till styrelseledamoterna och reviso
rerna

1 O. styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt de-
biteringslangd

11. val av styrelse, styrelseordforande och suppleanter
12. val av revisorer och revisorssuppleanter
13. val av valberedning
14. val av tillsyningsman
15. val av fritidskommitte
16. informations- och fragestund
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§ 17
Stammobeslut

17. meddelande av plats dar protokollet fran stamman
halls tillgangligt.

Vid extra stamma ska arendena under punkt 1, 2, 3, 4, 8 och
17 behandlas.

Beslut fattas med acklamation om inte omrostning (votering)
begars, I fraga om omrostning m.m. galler 48, 49, 51 och
52 §§ SFL. Vid en omrostning ska de omstandigheter anga
ende rostratt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse for
rostresultatet antecknas i protokollet. Personval ska ske med
slutna sedlar om nagon begar det.

§ 18
Protokollsjustering,
tillganglighallande

Protokollet fran stamman ska justeras och hallas tillgangligt
for medlemmama senast tva veckor efter stamman.

Dessa stadgar h~ !U}t~g~j%vid sammantrade enligt datum pa forsta sidan.
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Fredrik Nilsson
Sammantradesledare
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