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§1

Foreningens firma ar Stugforeningen Lofsens Fjallby.

§2

Foreningen har som andamal att, ideellt och utan vinstsyfte, verka for en god
naromradesmiljo i Lofsens Fjallby samt framja medlemmarnas intresse av en
meningsfull fritid. Dartill skall foreningen aktivt verka for att medlemmarnas intresse
av en god forvaltning, skotsel och uthyrning av medlemmarnas fritidshus uppnas.

§3

Foreningens beslutande organ ar arsmotet, extra medlemsmotet och styrelsen.
Styrelsen, med sate i Stockholm, skall besta av 7 ledamoter och 3 suppleanter.
Styrelsen valjs vid arsmote eller extra medlemsmote pa tid som motet avgor.
Styrelsen konstituerar sig sjalv, dock galler att foreningens firma tecknas av
tvaledamoter i forening. Efter beslut av styrelsen kan dock ledamot, eller annan, ges
behorighet att foretrada foreningen for ett sarskilt andamal.

§4

Kallelse till styrelsesammantrade, med uppgift om forekommande arenden, skall
tillstallas ledamoter och suppleanter senast 8 dagar fore sammantradet. Suppleant
som ej tjanstgor i ledamots stalle har ratt att narvara vid sammantradet, men har ej
rostratt.

§5

Styrelsen ar beslutfor da kallelse skett i behorig ordning och minst halva antalet
styrelseledamoter ar narvarande. Som styrelsens beslut galler den mening om vilken
de fiesta ledamoterna forenar sig. Vid lika rostetal galler den mening som bitrades av
ordforanden.

Fraga far utan hinder av forsta stycket avgoras utan kallelse om samtliga ledamoter
ar ense om beslutet.

Over styrelsesammantradet skall foras protokoll, som upptar dag for sammantradet,
narvarande ledamoter och suppleanter, redogorelse over behandlade arenden och
fattade beslut. Reservation mot fattat beslut skall antecknas i protokollet om den
anmals innan sammantradets slut. Protokollet skall justeras av ordforanden for
sammantradet.



Boende eller fritidsboende inom Lofsens fjallbys omrade far vara medlem i
foreningen. Medlemskap i foreningen beviljas av styrelsen. Ansokan om
medlemskap far avslas endast om det kan antas att vederborande kommer art
motarbeta foreningens andamal och intressen.

§7

Medlem far inte uteslutas ur foreningen av annan anledning an att denna har
forsummat art betala av foreningen beslutade avgifter, motarbetat foreningens
verksamhet eller andamal, eller uppenbart skadat foreningens intresse. Beslut om
uteslutning fattas av styrelsen.

§8

For foreningens insatser, lopande kostnader och avsattning till fonder skall erlaggas
en arsavgift som faststalls av ordinarie arsmote. Arsmotet eller extra medlemsmote
kan besluta om avgift for sarskilt andamal.

§9

Overskott skall avsattas till fond pa satt som arsmotet beslutar.

§10

Uttrade ur foreningen kan endast ske av stugagare som ager hel stuga. Uttrade far
endast ske vid arsskifte och under forutsattning att skriftlig ansokan inkommit till
foreningen senast den sista September.
Den som uttrader ur stugforenmgen svarar darefter sjalv och pa egen bekostnad for
allt vad som ror stugan.Stugforeningen har efter uttradet inget ansvar for stugan.
Stugagaren skall sjalv pa egen bekostnad skaffa ny elmatare och eget el-abonnemang
nar uttrade beviljats och foreuttradesarsskiftet, pa samma satt eget VA-abonnemang
mm. Intyg om ett eget el-abonnemang och VA-abonnemang firms, ska ha inkommit
till styrelsen innan uttradet trader i kraft.
Stugagaren far darefter inte anlita receptionen.
Efter anhallan kan styrelsen bevilja nyttjande av kabel-TV och sopcontainrarna till
sarskild kostnad. Kostnad for snorqjning kommer att debiteras stugagare i
sifferomradet (Hogbacksvallen).
Sarskild administrativ avgift far uttas fran icke medlemmar som nyttjar tjanster
genom stugforeningen.

Det aligger styrelsen sarskilt att
tillse att for foreningen gallande lagar och regler iakttages,

- verkstalla av arsmote och extra medlemsmote fattade beslut,
- planera, leda och fordela arbetet inom foreningen,

ansvara for och forvalta foreningens medel,
- arligen till arsmotet avge forvaltningsberattelse over foreningens verksamhet
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forbereda och kalla till arsmote och extra medlemsmote.

§12

For granskning av styrelsens forvaltning skall medlemmarna pa arsmote utse 2
revisorer och 2 suppleanter.

Revisionsberattelse skall overlamnas till styrelsen senast tre veckor fore arsmotet.

§ 13

Foreningens rakenskapsperiod omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§14

Arsmotet skall hallas under april manad pa tid och plats som styrelsen bestammer.
Styrelsen kan nar den finner det erforderligt utlysa extra medlemsmote.

§15

Kallelse till arsmote och extra medlemsmote skall utfardas av styrelsen och tillstallas
medlemmarna i brev eller i forvag anmald e-postadress under medlemmens senast
kanda adress.

Kallelse skall ske senast tva veckor fore motet.

§16

Medlem kan genom motion vacka forslag rorande foreningens verksamhet. Motion
som skall behandlas pa arsmotet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och halla dem tillgangliga for medlemmarna
tillsammans med forvaltningsberattelsen.

§17

Vid arsmotet skall foljande arenden behandlas:

1. val av ordforande och sekreterare for arsmotet
2. val av tva justeringsman
3. styrelsens och revisorernas berattelser
4. ansvarsfrihet for styrelsen
5. framstallningar Iran styrelsen och motioner fran medlemmarna
6. ersattning till styrelsen och revisorerna
7. styrelsens forslag till medlems- och forvaltningsavgift
8. val av styrelse
9. val av revisorer
10. fraga om val av valberedning
11. ovriga fragor



Vid extra medlemsmote skall punkterna 1, 2, 5 och 11 finnas med pa dagordningen.

§18

Beslut vid arsmote och extra medlemsmote fattas med acklamation om omrostning
inte begars.

Nar omrostning foretas ager medlemmarna som tillsammans ager ett andelshus i
Lofsens Fjallby en rost. Narvarande medlem anses befullmaktigad for ej narvarande
medlemmars roster for detta hus. Medlems rostratt kan utovas genom ombud.
Ombud, som sjalv maste vara medlem i foreningen, far ej foretrada mer an ett
andelshus. Medlem far icke sjalv eller genom ombud eller som ombud deltaga i
angelagenheter vari han ager vasentligt intresse som strider mot foreningen.

Den som underlatit att betala arsavgiften far deltaga i forhandlingarna men ej utova
rostratt forran han fullgjort vad som han eftersatt.

For beslut efter omrostning kravs enkel majoritet, forutom for beslut om
stadgeandring som kraver beslut pa tva av varandra foljande arsmoten, varvid pa det
senare motet skall foreligga kvalificerad majoritet, vilket ar 2/3 av avgivna roster.

§19

For det fall arsmotet beslutar upplosa foreningen skall overskjutande tillgangar
fordelas mellan medlemmarna enligt huvudtalet.

§20

Protokollet skall justeras senast inom tva veckor efter motet och darefter hallas
tillgangligt for medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits pa ordinarie stamma 2013-03-26 och beslutet godkannts
vid extra stamma 2013-11-21

Sammantradesledare 2013

Rolf Andersson

Stockholm den 22 november 2013


