Stadgar

Stadgar för Slottsbrinkens sjövattenförening
Uppdaterad version enligt beslut, årsmöte 2017, för paragraf 14 och 19
Uppdaterad version enligt beslut, årsmöte 2018, för paragraf 6
Uppdaterad version enligt beslut, årsmöte 2022, för paragraf 8
Föreningen och dess ändamål
1

Föreningens firma är Slottsbrinkens sjövattenförening.
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

2

Föreningen arbetar utan vinstsyfte med ändamål att i den omfattning styrelsen beslutar
tillhandahålla sjövatten för trädgårdsbevattning åt sina medlemmar samt att förvalta
föreningens för detta ändamål förvärvade egendom.

Styrelse och revisorer
3

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om högst sju och lägst fem personer samt en
suppleant. Ordföranden och kassören, som väljs av föreningsstämman , samt övriga styrelsen
väljs av föreningsstämman för en tid av två år . Ordföranden samt kassören får ej avgå
samtidigt.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.

4

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Styrelsen är beslutsför när minst tre
ledamöter är närvarande och om beslut ense

5

Styrelsen har sitt säte i Mariefred

6

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen på
föreningsstämman utses för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hålles, två
revisorer.

Medlemskap
7 Medlemskap kan vinnas av fastighetsägare med fastighet belägen inom det område som täckes av
bevattningsslingans kapacitet
8

Medlemskap och därav härflytande förpliktelser kan av medlem icke genom uppsägning bringas
upphöra för så vitt icke medlem säljer sin fastighet, varvid medlemsskapet överföres på köparen
av denna fastighet Säljaren skall informera föreningen med namn på köparen, detta sker inte
automatiskt till föreningen via t.ex. Skatteverket.

Avgifter till föreningen
9

Vid inträde i föreningen skall medlem erlägga en insats så stor att den täcker kostnaderna för
hans andel i bevattningsanläggningen.

10 Insatsbeloppets storlek skall för varje anslutning till stammledningen vara lika
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11

Föreningsstämman kan besluta att två fastigheter får dela på en anslutning. Varje
anslutning till stamledningen får endast använda en vattenspridare åt gången.
12 För bestridande av de med verksamheten förenade löpande driftskostnaderna skall medlem i
förskott erlägga årsavgift. Årsavgiftens storlek fastställes av föreningsstämman för år och
andel.
Verksamhetsår
13 Föreningens räkenskapsår skall omfatta kalenderår
Föreningsmöte
14 Föreningen sammanträder på kallelse av styrelsen eller om minst tre medlemmar med angivande
av ändamålet skriftligen hos styrelsen så begär. Sålunda påkallat sammanträde skall hållas senast
en månad därefter .
Kallelse sker via epost senast fjorton dagar före ordinarie föreningsstämma och en vecka före
extra föreningsstämma. Andra meddelanden än kallelsen till föreningsstämman sker också via
epost. Medlemmar som inte har epost får kallelse via sin brevlåda
15 Årsmöte med föreningen skall hållas senast under april månad
Härvid skall följande förekomma:
1.
Föreningsstämmans öppnande
2. Stämmans behöriga utlysning
3. Val av ordförande för föreningsstämman
4. Val av 2 justeringsmän
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Revisionsberättelse
7. Fastställande av balansräkning
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
9. Frågan om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning
10. Val av styrelseledamöter och suppleant
11. Val av revisorer
12. Fastställande av årsavgift
13. Övriga frågor
14. Avslutning
16

Rösträtt
Vid sammanträde med föreningen äger varje medlem en röst per andel. Vid lika röstetal äger
ordföranden utslagsröst, dock att vid val lottning skall ske.

Föreningens tillgångar
17 För föreningens förbindelser svarar endast dess tillgångar. Vad medlem inbetalt såsom
inträdesavgift, andel, årsavgift eller eljest presterat såsom insats till föreningen utgör föreningens
egendom. Om medlem utträder ur föreningen på grunder som angivits i §8 äger han icke återfå
något av vad han sålunda inbetalt eller någon andel i föreningen.
18 Bevattningsanläggningen skall vara försäkrad, maskinförsäkring och ansvarsförsäkring.
Ändring av stadgar eller för, upplösning
19 Enkel föreningsstämma kan via majoritetsbeslut ändra stadgar
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20 Vid slutligt beslut om föreningens upplösning skall utses minst en likvidator och minst en
likvidationsrevisor. Vid föreningsmöte, som utlyses av likvidatorn eller likvidatorerna, skall
framläggas likvidationsredovisning och revisionsberättelse över likvidationen. Överskott i
likvidation skall fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras andelar under det sista år,
varunder föreningen uttagit årsavgifter.
21 Därest likvidationsredovisning vid det slutliga föreningsmötet godkännes, anses därmed
föreningen upplöst. Skulle medlem vid nämnda sammanträde resa invändning mot redovisningen
skall han inom två månader därefter väcka klander (talan mot klander) av redovisningen vid
äventyr att redovisningen anses godkänd och föreningen därmed upplöst.
Väckes klandertalan är föreningen upplöst i och med att slutlig dom meddelats och verkställts.
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