
 

 

 

 

STADGAR FÖR VÄGFÖRENINGEN BYDALSVÄGEN 

 

Vägföreningen Bydalsvägen bildades i augusti 1989 och har till ändamål att verka för att en 

väg skulle komma till stånd samt att därefter förvalta den.  

1 § Medlemskap 

Medlemmar i Samfälligheten Mårdsundsbodarna är, per automatik, medlemmar i 

Vägföreningen Bydalsvägen  

2 § Styrelse  

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och tre övriga 

ledamöter och en suppleant.  

Ordförande, ledamot och suppleant i styrelsen, samt revisor och dess suppleant utses vid 

ordinarie årsmöten.  

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant såsom styrelseledamot för 

tiden intill nästföljande årsmöte.  

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör samt utser även valberedning.  

3 § 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig, då minst hälften av 

antalet ledamöter är närvarande.  

4 § 

Styrelsen skall verka för föreningens framåtskridande och tillvarataga dess intresse i 

vägfrågan.  

5 § 

Ordföranden är föreningens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och 

övervakar dessa stadgars efterlevnad.  

Vid årsmöten väljer stämman ordförande.  

6 § 

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning. 

7 § Möten 

Vägföreningen Bydalsvägen håller, om möjligt, ordinarie årsmöte i mars/april månad. Gärna 

under påsktid.  

Förslag till föredragningslista och kallelse skall finnas på Samfällighetens hemsida och 

samtidigt även på Vallens anslagstavla senast 15 dagar före respektive stämma.  

Vid förslag om stadgeändring, så måste denna kungöras tillsammans med kallelse och 

dagordning.  



 

 

 

 

STADGAR FÖR VÄGFÖRENINGEN BYDALSVÄGEN 

8 § Rösträtt 

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar fastigheten 

gemensamt har de dock tillsammans en röst. Röstberättigad är endast den som är medlem, och 

som fullgjort sina förpliktelser till föreningen.  

9 § Verksamhetsår 

Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.  

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. 

10 § 

Revisorn åligger att granska styrelsens förvaltning under det sistförflutna räkenskapsåret samt 

att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 15 dagar före ordinarie årsmöte. 

11 § 

Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden: 

1) Fråga om mötets behöriga utlysande 

2) Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3) Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet 

4) Styrelsens verksamhetsberättelse 

5) Behandling av resultat och balansräkning 

6) Revisorns berättelse 

7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser 

8) Fastställande av årsavgift 

9) Val av ordförande samt tre (3) ordinarie ledamöter på vardera 2 år. Alla ledamöter 

skall ej avgå samma år. 

Val av en (1) ordinarie revisor samt en (1) suppleant på ett (1) år 

10)  Övriga frågor 

11) Upprättande av protokoll över närvarande medlemmar 

12 § Beslut 

Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering.  

Vid votering bestäms utgången genom enkel majoritet och vid lika votetal skall det förslag 

gälla, som biträdes av ordföranden. 

Alla beslut bekräftas genom klubbslag. 

13 § Ändring av stadgar 

Förslag om ändring av stadgar eller om upplösning får endast upptas till avgörande vid 

ordinarie årsmöte, men detta hindrar ej att frågorna tas upp för diskussion vid en extra 

stämma. 

Kallelsen till mötet innehåller då gällande ändringsförslag 

Vid varje möte skall ¾ av närvarande medlemmar vara ense om beslutet 
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14 § Övriga ärenden 

Medlem, som önskar övriga ärenden behandlade på ordinarie föreningsmöte, skall skriftligen 

anmäla ärendet till styrelsen senast två veckor före mötet.  

 

Stadgarna skapades med föreningens bildande i augusti 1989 och reviderades i april 2022 


