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STADGAR  

§1 

Villaägareföreningen Kvarnberget utgör en partipolitisk neutral sammanslutning av ägare till villafastigheter. 
Föreningen har till uppgift att tillvarataga medlemmarnas intressen i deras egenskap av villaägare, samt att verka för 
den allmänna trivseln inom gemenskapen.  

§2 

Föreningens verksamhetsområde omfattar fastigheterna Österåker Tuna 8: 140 - 8: 197.  

§3 

Envar villaägare inom föreningens verksamhetsområde kan vinna inträde i föreningen. Andra kan få inträde i 
föreningen efter ansökan och genom beslut vid årsmöte.  

§4 

Föreningens möten är ordinarie årsmöte och extra möte. Föreningen sammanträder till ordinarie årsmöte före februari 
månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen äger sammankalla extra möte med föreningen på 
tid och plats som av styrelsen bestämts. Sådant extra möte är styrelsen skyldig att utlysa när det  
för en viss uppgiven fråga påfordras av minst fem av föreningens medlemmar.  
Vid extra möte får beslut ej fattas i andra frågor än som angetts i kallelsen.  

§s 

Kallelse till årsmöte skall tillsanunans med det för mötet fastställda programmet meddelas samtliga 
medlemmar minst fjorton dagar i förväg.  
Kallelse till extra möte skall tillsammans med programmet för mötet meddelas minst en vecka före mötet.  

§6 

Vid föreningsmöte äger varje medlem en röst. Röstning genom fullmakt må ske, varvid medlem dock ej äger rösta 
för mer än en fullmakt.  

§7 

All omröstning vid föreningsmöte verkställes öppet, om ej mötet för visst fall beslutar att omröstning skall vara sluten. 
Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst, dock ej vid val.  

§8 
1.Föredragning av årsberättelse.  

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:  
2.Fastställande av föredragningslista för årsmötet.  
3.Föredragning av kassarapport och revisionsberättelse.  
4.Fastställande av antalet ledamöter jämte suppleanter i styrelsen.  
5.Val av ordförande i styrelsen.  
6.Val av ledamöter i styrelsen.  
7.Val av suppleanter för styrelsens ledamöter.  
8.Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.  
9.Fastställande av avgifternas storlek.  
10.Ärenden, vilka av styrelsen framlagts till mötets behandling.  
11.Ärende, som väckts i enlighet med § 9  
12.Övriga ärenden, som mötet beslutar upptaga till behandling.  
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§9 

Ärenden, som medlem önskar behandlat vid ordinarie årsmöte, skall senast en vecka före årsmötet anmälas till 
styrelsen.  
- 

§1O 

Föreningens angelägenheter handhas aven på ordinarie årsmöte vald styrelse. Styrelse, revisorer och 
suppleanter väljs för en tid av ett år samt kan omväljas.  

§11 

Styrelsen utser inom eller utom sig erforderliga funktionärer. Styrelsen är beslutsför, då minst hälften av antalet 
ledamöter är närvarande och minst 1/3 av antalet styrelseledamöter är om beslutet ense. Vid omröstning inom 
styrelsen äger ordföranden utslagsröst, dock icke vid val, där lotten avgör.  

§ 12 

Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter. Styrelsen skall för föreningens ändamål förvalta dess 
tillgångar samt meddela bemyndigande att teckna föreningens finna.  
Föreningens räkenskapsår omfattar ett kalenderår. Årligen före den 15 januari skall styrelsen avge redovisning och 
berättelse. Redovisningen skall granskas av revisorerna vilka har att senast åtta dagar före varje årsmöte däröver avge 
berättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet.  
Styrelse- och revisionsberättelser skall föreläggas närmast följande ordinarie årsmöte.  

§13 

Innevarande års medlemsavgift bestämmes på ordinarie årsmöte och skall inbetalas till föreningen före mars 
månads utgång samma år.  

§ 14 

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen må fattas vid ordinarie årsmöte.  
För giltighet av sådant beslut erfordras att detsarruna fattas med minst 3/4 av samtliga avgivna röster vid två näst 
efter varandra följande ordinarie årsmöten.  

§ 15 

Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar i enlighet med av årsmötet fattat beslut disponeras för 
ändamål som gagnar föreningens syften.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


