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Karlskronavikens 
Samfälligheters  
Förening (KSF) 
 
 
 
Förslag till nya 
STADGAR 
 
 
§ 1 
Föreningens namn enligt ovan. 
 
§ 2 
Föreningens uppgift är att företräda och bevaka förvaltningen av samfälligheterna e1 
(Plantskolevägen), e2 (Karlskronaviksbadet), e3 (Karlskronaviksvägen) och e4 (Kaffeholmen) 
samt tillhörande vattenrätter och övriga medlemmars intressen inom västra Uttringeområdet, 
Salems kommun, Rönninge. Det område som avses är markerat i bifogad karta. 
 
§ 3 
Medlemskap kan erhållas av alla som äger fastighet i området samt de som äger del i 
ovannämnda samfälligheter. (Se förteckning B7 95/71 daterad den 13.1.1971 upprättad av 
distriktslantmätaren i Södertälje). 
 
§ 4 
Styrelsen för föreningen skall bestå av minst 3 ledamöter: ordförande, sekreterare och kassör. 
Ordförande väljes årligen, kassör och sekreterare på två år. 
 
§ 5 
Styrelsen har sitt säte inom Uttringeområdet. Föreningen tecknas av en ledamot av styrelsen. 
 
§ 6 
I samband med årsmötet skall styrelsen avlämna rapport över föreningens tillgångar och 
utgifter. 
 
§ 7 
Vid årsmötet som hålls varje år skall följande ärenden förekomma: 
  
1. Val av ordförande för mötet 
2. Val av sekreterare för mötet 
3. Fastställande av röstlängd. 2/3 majoritet av årsmötets röstlängd krävs för att en fråga ska 

bifallas. 
4. Val av 2 justerare 
5. Fråga om kallelse utsänts i behörig ordning 
6. Dagordningens godkännande 
7. Föregående årsmötesprotokoll 
8. Kassaredogörelse 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Val av styrelseledamöter 
11. Beslut om årsavgift 
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12. Övriga frågor 
 
§ 8  
Räkenskapsåret för föreningen är 1 juli – 30 juni. Årsmöte hålles inom tre månader efter 
utgången av föregående räkenskapsår. 
 
§ 8 
På sammanträde är styrelsen endast skyldig behandla frågor som inkommit skriftligt till 
styrelsen senast  14 dagar före sammanträde. 
 
§ 9 
Den som inte betalar årsavgift har ej rösträtt och äger ej heller rätt att närvara vid föreningens 
sammanträden. Årsavgift skall vara inbetald senast till årsmötet varje år. 
 
§ 10 
Över beslut som fattas vid sammanträden skall föras protokoll. Årsmötesprotokollet skall i 
justerat skick utsändas till medlemmarna senast 1 månad efter årsmötet. 
 
§ 11 
Vid upplösning av föreningen skall eventuella kontanta tillgångar återsändas till 
medlemmarna. 
 
§ 12 
Dessa stadgar är antagna vid årsmötet den 1 september 2002. 
Betygas av 
 
 
Rolf Fällström   Lars Lindblad 
Ordförande    Kassör 
 


