STADGAR
för
Föreningen En- och Tjuvholmens sommarstugeägareförening
§ 1 Firma
Föreningens firma är En- och Tjuvholmens sommarstugeägareförening.
§ 2 Ändamål
Föreningen har till ändamål att lämna medlemmarna råd och hjälp i olika frågor som berör
sommarstugeområdet.
Förmedla och tillvarata medlemmarnas intresse gentemot markägaren.
Verka för samförstånd och trivsel mellan medlemmarna.
Tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen inom föreningens intresseområde.
§ 3 Styrelsen
Styrelsen består av tre eller högst sju ordinarie ledamöter och tre eller högst fem suppleanter.
§ 4 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Nyköping.
§ 5 Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen att övervaka föreningens arbete och hålla föreningens medlemmar
informerade om föreningsarbetet och övrigt av intresse enligt stadgar.
Årligen anordna minst ett medlemsmöte.
Förverkliga fattade beslut.
§ 6 Avgifter
Föreningen ska vid årsmötet besluta om och fastställa årsavgift.
Fastställd årsavgift erlägges före eller senast den 1 augusti varje år.
Icke betald årsavgift inlämnas för laga åtgärd.
För hög eller låg avgift kan såvida den icke fonderas, föras som medlemmarnas fordran
respektive skuld i balansräkning.
§ 7 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall hållas en gång om året, före den 1/7. Extra stämma hålles då
styrelsen finner sådan behövlig.
Kallelse till stämma skall kungöras, 14 dagar före utsatt datum, genom annonsering på
föreningens anslagstavlor.

§ 8 Stämmans ärenden
Vid ordinarie stämma skall, sedan de närvarande antecknats, följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för dagens möte
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
3. Fastställande av revisorernas och styrelsens berättelse
4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
5. Behandling och fastställande av styrelsens budgetförslag
6. Beslut om årsavgifter
7. Rapporter
8. Övriga frågor
9. Val av styrelseordförande för 2 år
10. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för 2 år
11. Val av suppleanter för 1 år
12. Val av två revisorer jämte en suppleant
13. Val av valberedning
§ 9 Rösträtt
Alla medlemmar som erlagt till betalning förfallna avgifter har rösträtt.
Rösträtt kan genom fullmakt utövas av familjemedlem.
Röstning sker med enkel röstövervikt.
Om medlem vid val fordrar sluten omröstning skall sådan äga rum.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrösten.
§ 10 Räkenskaper - revision
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.
Ekonomisk redovisning för räkenskapsåret skall vara revisorerna tillhanda före den 1/5
närmast därpå följande år.
Revisorerna äger rätt att närhelst de anser det lämpligt, ta del av föreningens protokoll,
räkenskaper och andra handlingar.
§ 11 Firma
Föreningens firma tecknas av två inom styrelsen utsedda ledamöter.
§ 12 Upplösning
Föreningen skall anses upplöst när endast fem medlemmar kvarstår.
Föreningens eventuella tillgångar skall i detta fall, efter viss av styrelsen beslutad tid,
återbetalas till medlemmarna. Utesluten eller avgången medlem erhåller icke återbäring.
§ 13 Stadgeändring
Förslag till ändring eller tillägg till stadgarna skall behandlas av två på varandra följande
årsmöten.

För besluts giltighet fordras 2/3-dels majoritet av avgivna röster.
§ 14 Ikraftträdande
Dessa stadgar, som antagits vid årsmöte med En- och Tjuvholmens sommarstugeägarförening
träder i kraft från nämnda protokollförda dag.
§ 15 Inregistrering
Skulle stadgarna bli föremål för inregistrering som ekonomisk förening skall föreningen firma
vara En- och Tjuvholmens sommarstugeägares ekonomiska förening.
§ 16 Sommarvattenledning
Färskvatten från den av föreningen ägda sommarvattenledningen, ansluten till det kommunala
nätet, är i huvudsak avsett som hushållsvatten.
Bevattning av odlingar samt biltvätt är tillåten under förutsättning att detta, i avsikt att hålla
nere den totala vattenåtgången, sker med gott omdöme. Tillvaratagande av regnvatten för
nämnda syften rekommenderas.
Ledningen är som regel öppen mellan vecka 16 till vecka 42, avsteg från detta kan göras
beroende på temperaturförhållandena.
Öppnings- respektive avstängningstid meddelas genom anslag på föreningens anslagstavlor.
§ 17 Hushållssopor
Endast väl förpackade hushållssopor får avlämnas. Soporna läggs i därför avsedd container,
varefter kommunens ordinarie sopbil hämtar efter överenskommet schema.
§ 18 Motioner
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 maj.

Dessa stadgar har antagits och fastställts vid En- och Tjuvholmens
sommarstugeägarförenings protokollförda årsmöten 1999 och 2000.
Vid årsmöten 2005 och 2006 kompletterades stadgarna med § 18 Motioner

