Stadgar för Sturköskola-Ryd-Uttorp VA-förening
1. Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är ”Sturköskolan-Ryd-Uttorp Vatten och avloppsförening” och dess hemort är
Karlskrona kommun
2. Föreningens syfte
Föreningens syfte är att svara för anläggning av vatten och avlopp till fastigheter belägna vid
sträckan Sturköskolan-Ryd-Uttorp.
Föreningen fullföljer sitt syfte genom:
-föreningsmöten
-kontakter med kommun och myndigheter
3. Förenings verksamhet
Föreningen bekostar, projekterar och utför utbyggnaden av allmänna vatten- och avloppsledningar i området enligt kommunens anvisningar. Avtal med kommunen skall tecknas.1
Kommunen skall godkänna projektör, projhandlingar och entreprenör som föreningen ämnar
anlita. Kommunens anvisningar skall följas.
Föreningen skall bygga ut ett va-nät med en servisavsättning i tomtgräns till varje medlem som
ingår i föreningen.
Föreningen ombesörjer och bekostar samtliga markägartillstånd som erfordras till rätt för
ledningsdragning samt tillstånd från väghållare. Kommunen ansöker om ledningsrätt och står för
förrättningskostnnaderna.
Föreningen ansvarar för byggledning och kontroll vid utbyggnaden.
Föreningen svarar för fastighetsbesiktning vid sprängningsarbeten.
Föreningen skall teckna en byggherreförsäkring
4. Regler för medlemskap och uteslutning
-För medlemskap i föreningen krävs innehav av fastighet i berörda områden.
-Envar som antar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen. Varje fastighet
representeras av en röst.
-Styrelsen kan utesluta medlem ur föreningen som inte betalat avgifter enligt förenings- och
styrelsebeslut.
5. Medlemsavgifter
Avgifter skall betalas till föreningen för utbyggnad av vatten och avlopp enligt punkt 3.
Avgiften skall vara lika stor för samtliga fastigheter och bestämmas på föreningsmöte. Kallelse
skall ske skriftligt.
6. Val av styrelse
Val av styrelse skall ske på föreningens första möte vid bildandet av föreningen.
Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och tre
styrelseledamöter.
Envar som är medlem i föreningen har rätt att nominera sig själv eller annan medlem vid mötet.
I fortsättningen väljs ordförande, och styrelseledamöter på årsmötet.

Ordföranden väljs på ett år och styrelsen väljs på två år.
7. Styrelsen
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör ordförande, vice ordförande,
sekreterare och kassör samt tre styrelseledamöter.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Styrelsen beslutar när minst hälften är närvarande. Om omröstningen är jämn avgör ordförandes
röst.
8. De som får teckna föreningen
Föreningen tecknas av styrelsens ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.
9. Räkenskapsperiod och revision
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.
Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till
revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall lämna sitt utlåtande skriftligen till
styrelsen senast två veckor före årsmötet.
10. Föreningens möten
Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden januari-mars.
Extra möte hålls då föreningens möte så beslutar eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill.
Vid föreningens möten har varje representant en röst.
Som mötets beslut gäller den åsikt som har understötts av mer än hälften av de angivna rösterna.
11. Årsmöte
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare, tillika rösträknare
3. Mötets behöriga utlysande
4. Föredragningslista
5. Bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande
6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
7. Verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgiftens storlek fastställs
8. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar. Valberedning presenterar förslag och motivering.
9. Val av två revisorer och deras suppleanter
10. Val av valberedning
11. Övriga frågor

12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas på årsmöte. I
möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.
Då förening upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant
sätt som bestäms av det möte som fattar beslut om upplösningen.
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