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Styrelsens förslag till extra stämma 2019 om korrigering av stämmoprotokoll 2010-2017 

Bakgrund 

 

Uttaxering av bidrag (avgift till samfälligheten) 

 
Enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter § 40 ska om, samfällighetsförenings medelsbe-
hov ej täckes på annat sätt, bidrag i pengar uttaxeras av medlemmarna. 
 
Enligt § 41 ska, innan uttaxering sker, styrelsen upprätta utgifts- och inkomststat för föreningen. Staten 
föreläggs föreningsstämman för godkännande. 
 
I samband med arbete med att driva in obetalda avgifter till samfälligheten har styrelsens uppmärk-
sammat att protokoll från samfällighetens tidigare stämmor inte uppfyller formella krav enligt § 41 i 
lagen om förvaltning av samfälligheter. 
 
Dessa protokoll måste i dessa delar korrigeras. 
 
Förslag till beslut 

 

Att stämmobeslut 2010-2017 avseende inkomst- och utgiftsstat (budget) samt debiteringslängd ska ha 

följande lydelse i protokollen. 

 

Protokoll fört vid årsstämman för Utterviks Samfällighetsförening 2010-05-08.  

§ 14 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) och debiteringslängd för 2011 

Förslaget föredrogs av Anna-Lena Tranemyr 

Beslut: 

Stämman godkänner och fastställer utgifts- och inkomststat och debiteringslängd, enligt bilagor, för 

2011. 

 

Protokoll fört vid årsstämman för Utterviks Samfällighetsförening 2011-05-07.  

§ 15 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) och debiteringslängd för 2012 

Förslaget föredrogs av Anna-Lena Tranemyr. 

Beslut: 

Stämman godkänner och fastställer utgifts- och inkomststat och debiteringslängd, enligt bilagor, för 

2012. 

 

Protokoll fört vid årsstämman för Utterviks Samfällighetsförening 2012-05-07.  

§ 14 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) och debiteringslängd för 2013 

Förslaget föredrogs av Anna-Lena Tranemyr 

Beslut: 

Stämman godkänner och fastställer utgifts- och inkomststat och debiteringslängd, enligt bilagor, för 

2013. 
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Protokoll fört vid årsstämman för Utterviks Samfällighetsförening 2013-05-11.  

§ 16 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) och debiteringslängd för 2014 

Förslaget föredrogs av Anna-Lena Tranemyr 

Beslut: 

Stämman godkänner och fastställer utgifts- och inkomststat och debiteringslängd, enligt bilagor, för 

2011. 

 

Protokoll fört vid årsstämman för Utterviks Samfällighetsförening 2014-05-17.  

§ 18 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) och debiteringslängd för 2015 

Förslaget föredrogs av Staffan Tilling och Anna-Lena Tranemyr 

Beslut: 

Stämman godkänner och fastställer utgifts- och inkomststat och debiteringslängd, enligt bilagor, för 

2015. 

 

Protokoll fört vid årsstämman för Utterviks Samfällighetsförening 2015-05-16.  

§ 16 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) och debiteringslängd för 2015 

Förslaget föredrogs. 

Beslut: 

Stämman godkänner och fastställer utgifts- och inkomststat och debiteringslängd, enligt bilagor, för 

2016. 

 

Protokoll fört vid årsstämman för Utterviks Samfällighetsförening 2016-05-21.  

§ 15 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) och debiteringslängd för 2016 

Förslaget föredrogs. 

Beslut: 

Stämman godkänner och fastställer utgifts- och inkomststat och debiteringslängd, enligt bilagor, för 

2017. 

 

Protokoll fört vid årsstämman för Utterviks Samfällighetsförening 2017-05-20.  

§ 14 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) och debiteringslängd för 2015 

Förslaget föredrogs. 

Beslut: 

Stämman godkänner och fastställer utgifts- och inkomststat och debiteringslängd, enligt bilagor, för 

2018. 
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