Stadgar för Sturköskolan-Uttorp VA-projekt Ekonomisk förening
§1

Föreningens firma och ändamål
Föreningen, vars firma Sturköskolan – Uttorp VA-projekt Ekonomisk förening,
har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva
och underhålla vatten- och avloppsanläggning för medlemmarnas fastigheter.
Framledes kommer åliggandena att överlåtas till Karlskrona kommun.

§2

Medlemskap
Fysisk eller juridisk person inom föreningens verksamhetsområde kan, efter
skriftlig ansökan, erhålla medlemskap i föreningen. För medlemskap krävs att
sökanden är fastighetsägare inom föreningens område, eller att sökanden är
make/maka, barn, barnbarn, förälder eller sambo till fastighetsägaren inom
föreningens verksamhetsområde. Endast ett medlemskap per fastighet prövas
och avgörs av styrelsen. För medlemskap erläggs kontant en insats på 10.000
SEK.

§3

Bevis på medlemskap
Efter att föreningen erhållit insatsen utfärdar föreningens styrelse andelsbevis.

§4

Avgift
Avgift tas ut av medlem till ett belopp av högst 100 kronor. Beslut om avgift tas
av stämman. Avgiften, som är en årsavgift, uppgår till lägst 0 kronor och högst
100 kronor per år.

§5

Överlåtelse av andel
Medlem äger rätt att överlåta andel till ny fastighetsägare. Förvärvaren av
andelen skall inom sex månader ansöka om inträde i föreningen.

§6

Medlems rättigheter och skyldigheter
Efter inträdet äger fastighetsägaren rättighet att ansluta fastigheten till den
gemensamma vatten- och avloppsanläggningen. Anslutningspunkt vid
tomtgränsen. För anslutning krävs att fastighetsägaren tecknar avtal med
föreningen där föreningens anslutningsvillkor för fastigheten regleras. Medlem
är skyldig att följa föreningens stadgar och positivt medverka till genomförandet
av föreningens gemensamma anläggning.

§7

Utträde
Medlem, som önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen till styrelsen begära
utträde. Utträde ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som
infaller tidigast en månad efter eller senast sex månader efter att medlem begär
detta eller av annan anledning uteslutits. Styrelsen beviljar utträdesansökan.
Medlem har utträtt då styrelsens skriftliga besked kommit medlemmen till del.
Innehavare av andelsbevis som ej uppfyller stadgarnas krav på medlemskap
skall återlämna sitt andelsbevis. Den som utträder återfår ej sina erlagda insatser.

§8

Uteslutning
Medlem som förfar bedrägligt, osolidariskt och/eller skadar föreningens
intressen kan uteslutas av styrelsen. Medlem äger rätt att på årsmöte få sin
uteslutning prövad. Utesluten medlem återfår ej sina erlagda insatsavgifter.

§9

Förtroendeuppdrag
Valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen är medlem, medlems maka/make,
föräldrar, barn, barnbarn och sambo.

§ 10

Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Karlskrona kommun.

§ 11

Styrelse
Föreningens verksamhet handhas av styrelsen. Styrelsen består av lägst fem och
högst sju ledamöter med högst fem suppleanter. Styrelseledamot väljes på två år.
Första året väljes ordförande, två ledamöter och en förste suppleant på två år, två
ledamöter och andre suppleant på ett år. Styrelsen är beslutför om minst fyra
ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet, vid lika
röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 12

Firmatecknare
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen
därtill utser.

§ 13

Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14

Revision
På ordinarie bolagsstämma väljes en revisor och en revisorssuppleant. Styrelsen
äger rätt att vid behov anlita revisionsfirma eller annan behörig kraft för
upprättande av bokslut och underlag för revisionsberättelsen. Styrelsen
överlämnar årsredovisningshandlingarna innan april månads utgång.
Revisorernas arbete skall vara avslutat innan maj månads utgång. Styrelsens
revisionshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens förklaring över gjorda
anmärkningar skall finnas tillgängliga minst två veckor före årsstämman.

§ 15

Årsstämma
Inom sex månader från räkenskapsårets utgång skall stämma hållas.

§ 16

Kallelse till medlemmarna
Kallelse till medlemmarna skall ske tidigast fyra veckor före och senast två
veckor före ordinarie stämma skriftligen med post, e-post eller telefon. Andra
meddelanden till medlemmarna sker via post eller e-post.

§ 17

Ärendeförteckning vid årsstämma
på årsstämman skall följande ärenden behandlas:
1. Förteckning av närvarande medlemmar

2. Val av ordförande på stämman
3. Val av sekreterare på stämman
4. Val av två justerare och tillika rösträknare för stämman
5. Fråga om stämmans behöriga utlysande
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens redovisningshandlingar
8. Revisionsberättelse
9. Fastställande av balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
11. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt hur vinst
eller förlust enligt balansräkningen skall disponeras
12. Fråga om arvode till styrelseledamöter och suppleanter
13. Medlemsavgift
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
15. Val av revisor och revisorssuppleanter
16. Val av tre stycken ledamöter i valberedningen varav en utses till
sammankallande och ordförande
17. Övriga frågor
§ 18

Extra stämma
Extra stämma skall hållas när styrelsen, revisorn eller när minst en tiondel av de
röstberättigade medlemmarna så begär det. Kallelse till medlemmarna skall ske
tidigast fyra och senast två veckor före extra stämma skriftligen via post eller epost.

§ 19

Ombud och biträde
En medlems rätt vid föreningsmöten utövas av medlemmen personligen eller
genom ombud med skiftlig dagtecknad fullmakt. Till ombud kan utses
make/maka, barn, barnbarn, förälder, sambo, syster, bror, svåger, svägerska eller
annan föreningsmedlem. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem.
Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. En medlem kan vid
föreningsmöten medföra högst ett biträde. Endast make/maka, barn, barnbarn,
förälder, sambo, syster, bror, svåger, svägerska eller annan föreningsmedlem kan
utses som biträde.

§ 20

Omröstning
Omröstning vid föreningsmöte sker öppet om ej närvarande medlem begär
sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs val med lottning. I övriga frågor har
ordförande utslagsröst.

§ 21

Stadgeändring
För stadgeändring gäller lagen om ekonomiska föreningar.

§ 22

Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven
avsättning till reservfond skett, enligt årsstämmans beslut föras i ny räkning eller
fördelas lika mellan medlemmarna.

§ 23

Upplösning
Föreningens beslut om frivillig likvidation är giltig endast om beslut fattas på två
av varandra följande årsstämmor och på den senare stämman biträtts med två
tredjedelar av de röstande. Vid upplösning skall föreningens tillgångar fördelas
lika mellan de medlemmar vars fastighet betalt sin anslutningsavgift till den
gemensamma vatten- och avloppsanläggningen.

§ 24

Tvister
Tvister mellan förening och styrelsen, styrelseledamot, likvidator,
föreningsmedlem, avtal om anslutning till den gemensamma vatten- och
avloppsanläggningen skall inte dras inför domstol utan hänskjutas till avgörande
av skiljemän.

§ 25

Övrigt
I allt, varom ej i denna stadga är stadgat, gäller lagen om ekonomiska föreningar.
Förestående stadgar har antagits vid stämman den 2010-11-07.

