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Styrelsens förslag till ändring av stadgar § 14 kallelse och handlingar till stämma. 

 

Motivering till förslaget. 

 

Kallelse ska enligt stadgan vara medlem tillhanda senast en månad före stämma. De problem som fö-

rekommer med försämrad postdistribution medför att styrelsen inte kan lita på att post delas ut till 

mottagaren enligt normala leveranstider av post. Därför föreslår styrelsen att kallelse ska lämnas för 

postbefordran senast en månad före stämma. Kallelse med e-post är inte tillförlitlig då medlemmar 

inte meddelar ändrad e-post adress. 

 

Enligt § 14 ska samtliga handlingar till de ärenden som ska behandlas av stämman bifogas kallelsen. 

Detta medför att ett stort antal handlingar ska kopieras. Portokostnaden för utskicket är betydande. 

Genom att hänvisa till samfällighetens hemsida för att de ta del av de handlingar som ska behandlas av 

stämman blir portokostnaderna för kallelsen betydligt lägre. Med förslaget bidrar även samfälligheten 

till en bättre miljö. 

 

§ 14 Nuvarande lydelse § 14 Förslag till ny lydelse 

Styrelsen kallar medlem till stämma genom van-
ligt brev eller elektronisk post till den som god-
känt detta. Kallelse skall vara medlem tillhanda 
senast en månad för stämman.  
 
I kallelsen skall anges tid och plats för stämman 
och vilka ärenden som skall behandlas på stäm-
man. 
 
Underlag för beslut om uttaxering skall bifogas 
kallelsen. Av underlaget skall framgå det belopp 
som skall uttaxeras, vad som belöper på varje 
medlem och när betalning skall ske. 
Uppgift skall lämnas om hur medlem kan ta del 
av debiteringslängd. 
 
Vid kallelse till ordinarie stämma skall följande 
bifogas kallelsen: 
1 förvaltningsberättelse, 
2 bokslut med balansräkning 
3 revisionsberättelse 
4 förslag till utgifts- och inkomststat 
5 styrelsens förslag till stämman och 
6 inkomna motioner. 
 
Andra meddelanden skall genom styrelsens 
försorg bringas till medlemmarnas kännedom 
genom brev, elektronisk post eller meddelande 
uppsatt på anslagstavlor inom Utterviks fritids-
område. 

Styrelsen kallar medlem till stämma genom van-
ligt brev. Kallelse och dagordning för stämman 
skall lämnas till postbefordran senast en månad 
före stämman.  
 
I kallelsen skall anges tid och plats för stämman 
och vilka ärenden (dagordning) som skall be-
handlas på stämman. 
 
Samtidigt med att kallelse lämnas för postbe-
fordran ska följande handlingar som ska behand-
las på stämman publiceras på samfällighetens 
hemsida.  
1 verksamhetsberättelse, 
2 bokslut med balansräkning, 
3 revisionsberättelse, 
4 förslag till utgifts- och inkomststat, 
5 underlag för beslut om uttaxering (debiterings-
längd). Av denna ska framgå det belopp som 
skall uttaxeras, vad som belöper på varje med-
lem och när betalning skall ske, 
6 styrelsens förslag till stämman, 
7 inkomna motioner och 
8 valberedningens förslag till val av funktionärer. 
 
Andra meddelanden skall genom styrelsens 
försorg bringas till medlemmarnas kännedom 
genom brev, på samfällighetens hemsida eller 
meddelande uppsatt på anslagstavlan på byg-
ganden vid tennisbanorna i Uttervik. 

 
Förslag till beslut: 

att stämman beslutar om ändring av samfällighetens stadgar § 14 i enlighet med styrelsens förslag. 
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