Styrelseförslag: (kallelseförfarande mm)
Förslag till beslut
Stämman beslutar att anta stadgeändringarna enligt ”Förslag till förändringar” nedan.
Bakgrund
Kallelsen till föreningens ordinarie stämmor (årsmöten) har med tiden blivit alltmer omfångsrika. Till
årsmötet i januari 2015 sändes ca 22000 A4-sidor ut, vägandes totalt 72 kg. Alltsedan den ordinarie
föreningsstämman i februari 2013 har frågan om hur kallelseförfarandet ska gå till diskuterats. Det har
bland annat ansetts otidsenligt och miljöförstörande att sända ut så mycket papper. Kostnaden är också
hög, som framgår av resultaträkningen (konto 6611) var den 23305 kr under 2015.
Hur kallelse görs och hur protokoll distribueras är en stadgefråga. Idag gäller att kallelser och protokoll
från stämmor ska skickas ”per brev till mantalsskrivningsadressen” tillägget finns att dessa ”får skickas
per epost till medlem som själv begärt det”. Epost-distribution har inte tillämpats eftersom det
bedömts vara ineffektivt att använda dubbla system där man måste hålla reda på vem som ska få
utskicken på vilket sätt. Det är av stor betydelse att samtliga medlemmar kan ta del av allt material
gällande föreningsstämmor.
Styrelsen har nedan arbetet fram ett förslag och även gjort en avstämning av stadgarna i stort jämfört
med lantmäteriets rekommenderade ”normalstadgar” för en samfällighetsförening.
Förslag till förändringar
Styrelsen har kommit fram till nedanstående förslag till ändringar gällande kallelseförfarande m.m:


§14 tredje stycket,
som idag lyder:
” I kallelsen skall anges tid och plats för stämman samt vilka ärenden som skall förekomma
på stämman.”

ändras till:
” I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på
stämman (dagordning) samt hur bilagor till kallelsen tillhandahålls.”



§14 fjärde stycket, inledningen till punktlistan,
som idag lyder:
”I kallelsen ska även ingå (i de fall punkterna ska behandlas på stämman):”

ändras till:
”Följande bilagor till kallelsen ska tillhandahållas (i de fall punkterna ska behandlas på
stämman):”



I §14 flyttas femte stycket ner och blir sjätte stycket.



I §14 läggs ett nytt femte stycke till,
med formuleringen:
”Medlem ska efter begäran hos styrelsen kunna få hela kallelsen inklusive bilagor sänd till sig
per brev.”

forts ->



§19 (blivande §20 enligt förslag nedan),
som idag lyder:
”Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas
tillgängligt för medlemmarna samt sändas ut per brev. Stämmoprotokollet får skickas per
epost till medlem som själv begärt det.”

ändras till:
”Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas
tillgängligt för medlemmarna samt publiceras på föreningens hemsida.
Styrelsen kan besluta att stämmoprotokollet tillkännages även på annat sätt, t.ex. per brev
eller epost. Medlem ska efter begäran hos styrelsen kunna få hela protokollet inklusive
eventuella bilagor sänd till sig per brev.”

Avstämningen med lantmäteriets ”normalstadgar” har också visat att föreningen därifrån kan använda
några formuleringar som är väl lämpade för en förening med verksamheten uppdelad i sektioner
(verksamhetsgrenar).
Ovanstående föreslagna nya formuleringar är direkt hämtade från lantmäteriets normalstadgar och är
därför anpassade till samfällighetsföreningar generellt (ordalydelsen bör därför inte ändras).
Föreslagna ändringar:


I §9 läggs en punkt 2a till med formuleringen:
”ansvara för att protokoll förs vid föreningsstämma”



I §9 flyttas punkt 5 ner och blir punkt 6



I §9 läggs in en ny punkt 5 med formuleringen:
”om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på
olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla
verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren”



§20 flyttas ner och blir §21 samt §19 flyttas ner och blir §20



En ny §19 med rubriken ”Flera verksamhetsgrenar” läggs in med formuleringen:
”Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid
tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera
verksamhetsgrenar.
Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal
framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje
verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma
verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen
för varje medlem.”

OBS – för att stadgeändring ska bli gällande krävs beslut på ytterligare en stämma.
Om stämman bifaller stadgeändringsförslagen föreslår styrelsen att stämman också beslutar om extra
stämma ska hållas.

