
Bil 9 

Förslag till stadgeändringar (ändringar gulmarkerade, överstruket utgår) 

§ 2 
Förening förvaltar anläggningssamfälligheterna 

 

Nuvarande lydelse: 

Ingarö- Långvik ga:1 (båthamn) 

Ingarö- Långvik ga:2 (vägar, bad, parkmark) 

Ingarö- Långvik ga:3 (vattenförsörjning) 

 

Ny lydelse: 

Ingarö- Långvik ga:1 (båthamn) 

Ingarö- Långvik ga:2 (vägar, bad, platsmark) 

Ingarö- Långvik ga:3 (vattenförsörjning) 
 

§ 5 

Nuvarande lydelse: 

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Värmdö kommun. Styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och 3 

suppleanter. 

 

Ny lydelse: 

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Värmdö kommun. Styrelsen skall bestå av 3–7 ledamöter och 

1–3 suppleanter. 

 

§ 7 

Nuvarande lydelse: 

Kallelse till styrelsesammanträde skall ske senast 7 dagar före sammanträdet. Om möjligt skall samtidigt med 

kallelsen anges uppgift om ärenden som skall behandlas vid sammanträdet. 
 
Suppleanter skall på sätt som gäller för ordinarie ledamot erhålla information om sammanträdet. Ledamot som 

är förhindrad att närvara skall genast meddela detta till ordföranden. 
 
Suppleant inträder därvid i ordinarie ledamots ställe enligt den ordning i vilken suppleant är vald. Suppleant 

som ej tjänstgör i ledamots ställe deltager i sammanträdet men har ej rösträtt. 

 

Ny lydelse: 

Kallelse till styrelsesammanträde skall ske senast 7 dagar före sammanträdet. Om möjligt skall samtidigt med 

kallelsen anges uppgift om ärenden som skall behandlas vid sammanträdet. 
 
Suppleanter skall på sätt som gäller för ordinarie ledamot erhålla information om sammanträdet. Ledamot som 

är förhindrad att närvara skall genast meddela detta till ordföranden. 
 
Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe deltager i sammanträdet men har ej rösträtt. 

 

§ 10 

Nuvarande lydelse: 

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse: 

 

- 2 revisorer och 1 suppleant. 

- Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie 
stämma. 
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Bil 9 (fortsättning) 

 

Ny lydelse: 

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse: 

 

- 1 revisor och 1 ersättare. 

- Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie 
stämma. 

 

§ 12 

Nuvarande lydelse: 

Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. 
 
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. 
 

Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det 

kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som 

belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom 

förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och 

inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid. 

 

Ny lydelse: 

Ordinarie stämma skall årligen hållas under tidigast mars månad och senast i maj månad på tid och plats 
som styrelsen bestämmer. 
 
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. 
 

Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det 

kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som 

belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom 

förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och 

inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid. 

 

§ 13 

Nuvarande lydelse: 

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen genom skriftligt meddelande och anslag på anslagstavlor 
inom området. 

 

Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som 
skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där § 12 angivna handlingar finns tillgängliga. 
 
Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftliga 

meddelande och anslag på anslagstavlor inom området. 

 

Ny lydelse: 

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen genom skriftligt meddelande. 
 
Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som 
skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där § 12 angivna handlingar finns tillgängliga. 
 
Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftliga 

meddelande på det sätt som styrelsen beslutar. 

 


