
                                 Stadgar 

För Södra Ljusterö Byggnadsförening u p a antagna den 16 april, reviderade september 2000 

 

                                                              § 1 

Föreningens firma är: Södra Ljusterö Byggnadsförening u p a. 

                                                              § 2 

Föreningen har till ändamål att genom byggande av samlingshus  

Bereda Ljusterö boende och dessolika organisationer lämpliga samlings- och andra lokaler. 

                                                              § 3 

Medlemskap i föreningen kan vinnas av en var, som därom inlämnar ansökan och av styrelsen som 

medlem antagas.                                    

                                                              § 4 

Varje medlem skall, då antagets, till fullo, inbetala minst en insats uti föreningen, ägnade medlem rätt 

att därutöver teckna sig för flera insatser. Vid sådan teckning måste inbetalningen av tecknade insatser 

ske inom tre (3) månader från teckningen. Är ej tecknad insats fullbetald inom tre (3) månader är 

insatstecknaren sista inbetalningar förlustig. 

                                                              § 5 

Avgift för andelsbevis beslutas av årsmötet. Ett andelsbevis erhålls för varje insats, dock kan, med 

medlems medgivande flera insatser tas upp på samma bevis. Insatsbevis kan ej utan styrelsens 

medgivande på annan person överlåtas. Anmälan om adressändring ska meddelas styrelsen. 

                                                              § 6 

För föreningens   förbindelser svarar endast dess tillgångar, där i oguldna avgifter inberäknade, 

                                                              § 7 

Medlem äger icke rätt att uppsäga inbetalt insatsbelopp och där med utträda ur föreningen  

Förrän två (2) år förflutit från det han såsom medlem antagits. Uteslutning av medlemmar kan endas  

Ske i enlighet med lagen om föreningar för ekonomisk verksamhet och i inter fall utan föreningens 

hörande. 

Avgående medlem eller hans rättsinnehavare är berättigade att 6 månader efter avgående utfå sin 

betalda insats i den mån föreningens behållna tillgångar, enligt den vid tiden för uppgjorda räkenskaps 

avslutningen, därtill förslår utan anlitande av reservfond eller förnärmande av övriga medlemmars lika 

rätt samt ävensom bekomma vinstutdelning i samma ordning som övriga medlemmar. 

                                                              § 8 

Föreningens styrelse har sitt säte å Södra Ljusterö inom Österåkers kommun i Stockholms län och ska 

bestå av sju (7) ledamöter valda för två (2) år. Dock skola växelvis tre (3) och fyra (4) ledamöter 

årligen avgå och skall genom lottning avgöras, vilka tre (3) av de vid första årsmötet valda sju (7) 

ledamöter skola tjänstgöra blott ett (1) år. Avgången styrelseledamot kan omväljas.  

Vid årsmötet väljs för ett (1) år två (2) styrelsesuppleanter. Den ordning, vari de skola inkallas, 

bestämmes av vid valet erhållna röstsamtal eller vid lika sådana, genom lottning. 



Styrelseledamot och suppleant ska medlem i föreningen. Vid årsmötet väljs två (2) revisorer och en (1) 

revisorssuppleant.  

                                                              § 9 

Styrelsen ansvarar en för alla och alla för en för föreningens egendom, och förvaltningen av desamma, 

ägande styrelsen rätt att av sin särskilda tjänsteman föreskriva uppbördsborgens ställande. 

                                                              § 10 

Styrelsen är beslutmässig endast i händelse med fyra (4) ledamöter är närvarande och om beslut sig 

ena. 

                                                              § 11 

Styrelsen väljer inom sig ordförande, sekreterare och kassör samt bestämmer vilken eller vilka som 

äga rätt att teckna föreningens firma. 

                                                              § 12 

Föreningens pengamedel skola insättas i bankinrättning, för så vitt icke styrelsen av föreningen erhållit 

bemyndigande att på annat sätt placera dem. 

                                                              § 13 

Räkenskaperna ska avslutas med kalenderår och lämnas till revisorerna för granskning senast den 31 

mars. 

                                                              § 14 

Revisionerna upprättar en revisionsberättelse som skall vara tillgänglig för styrelsen senast 14 dagar 

före årsmötet. 

                                                              § 15 

 Årsmötet hålls innan april månads utgång. Extra sammanträde hålls, då styrelsen därtill kallar eller då 

medlemmar, representerande en tiondel av gjorda insatser, det skriftligen fordran för uppgivet 

ändamål. 

                                                              § 16 

Kallelse till sammanträde, innehållande uppgift om förekommande ärenden kungöras senast fjorton 

dagar före dess hållande genom anslag vid föreningslokalen samt å anslagstavlor i Linanäs och Bolby. 

På samma sätt delgives även övriga meddelanden. 

                                                              § 17 

Varje medlem som har gjort insatser i föreningen äger att vid sammanträde utöva rösträtt enligt 

personlightsprincipen, en man, en rösträtt. 

                                                              § 18 

Alla frågor avgörs genom öppen omröstning, för så vitt icke en femtedel av de närvarande yrkar sluten 

omröstning. Alla val sker med slutna sedlar. Enkel majoritet är gällande om i de fall som omförmälas i 

lagen om ekonomiska föreningar av den 22 juni 1911. 

                                                              § 19 

 Har medlemklagomål att framställa, skall detta göras till styrelsen, som har skyldighet att undersöka 

saken och skriftligen meddela klaganden sitt beslut.   



                                                              § 20                              

Å årsmötet behandlas ärendena i följande ordning: 

a) Val av ordförande och sekreterare för mötet 

b) Val av justeringsmän 

c) Fråga om kallelse till sammanträdet behörigen skett 

d) Föredrag av styrelse- och revisionsberättelse 

e) Beslut angående ansvarsfrihet 

f) Beslut angående avsättning till fonder och vinstens fördelning 

g) Arvodens bestämmande 

h) Val av styrelsemöter fyra (4) eller tre (3) beroende på hur många som vid mötet avgå. 

i) Val av två (2) ledamöter, två (2) revisioner och en (1) revitionssupleant. 

j) Övriga ärenden enligt av styrelsen upprättad föredragningslista. 

 

                                                 § 21 

Innan några vinstmedel få utdelas skola till reservfonden avsätts 20% av vinstmedlen. Sedan må till 

medlemmarna utdelas högst 5% på insatsbeloppet. Vinst, som ej utlösts inom sex (6) månader från det 

utdelningen beslöts, anses efterskänkt. 

                                                              § 22  

Stadgeändringsförslag skola vara inlämnad till styrelsen minst 14 dagar före årsmötet för att å 

detsamma kunna behandlas. Styrelsen skall avgiva utlåtande över ingivet förslag. 

                                                              § 23 

Om föreningen upplöses skall extra medlemsmöte hållas där det också skall beslutas hur och på vilket 

sätt eventuellt överskott av tillgångar skall fördelas. 

                                                              § 24                       

 I övrigt gäller till efterrättelse vad som stadgads i lagen om registrerande föreningar för ekonomisk 

verksamhet av den 22 juni 1911. 


