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STADGAR
RAMSDALS VÄGFÖRENING
§ 1. Firma
Föreningens firma är Samfällighetsföreningen Ramsdals Vägförening, St: Anna Skärgård,
org.nr. 725000-5290, bildad genom förrättning 1969-07-04, enligt lagen om enskilda
vägar.

§ 2. Ändamål och verksamhet
Vägföreningen förvaltar vägområdet som förrättningshandlingen 1969-07-04 anger.
Vägområde avser vägens bredd samt två meter på varje sida.
Vägföreningen ansvarar för sommar- och vinterunderhåll samt kontakter med myndigheter
och övriga aktörer.

§ 3. Medlemskap
Föreningens medlemmar ska utgöras av fastigheterna inom Ramsdal, Gransjö, Strömmen
och Djursunda.
Försäljer medlem sin fastighet ska i köpekontraktet intas, att ny ägare av fastigheten är
skyldig att tillhöra föreningen med de förpliktelser som medlemskapet medför. Medlem
ska följa föreningens stadgar och beslut, samt bidra till förverkligandet av föreningens
ändamål.
Utträde ur föreningen kan endast ske i samband med överlåtelse av den fastighet som
medlemskapet avser.
I omedelbar anslutning till överlåtelsen ska ny ägare anmäla sitt medlemskap via formulär
på föreningens hemsida för ändring i medlemsregistret.

§ 4. Styrelse
Styrelsen väljs av föreningsstämman enligt förslag från valberedningen och består av fyra
till sex ledamöter. Ledamöterna väljs för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år.
Ordföranden väljs på föreningsstämman, medan styrelsen i övrigt konstituerar sig själv.
I händelse av ordförandens avgång under pågående mandatperiod väljer styrelsen inom sig
en ordförande som agerar fram till kommande föreningsstämma.
Valbar till ledamot är medlem och maka, make eller sambo till medlem.
Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda föreslås av valberedningen och beslutas
av föreningsstämman.

§ 5. Styrelsens sammanträden

Kallelse till styrelsemöte, vilken ska innehålla uppgift om förekommande ärenden, ska
tillställas ledamöterna senast sju dagar före sammanträdet. Ledamot som är förhindrad att
deltaga ska anmäla det till ordföranden.
Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar
eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.
Alla sammanträden ska protokollföras. Justering av protokoll ska ske av ordföranden och
en ledamot. Reservation mot beslut ska noteras i protokollet.

§ 6. Styrelsens befogenheter och ansvar
Styrelsens uppgift är att hantera föreningens löpande angelägenheter.
Styrelsen har befogenhet att på egen hand besluta inom ramen för den löpande
förvaltningen samt vidtaga nödvändiga åtgärder för att verkställa besluten.
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för de medel som står under styrelsens
förvaltning och för beslut om medelsförvaltningen som fattas på styrelsesammanträden där
de varit närvarande. Ledamot är fri från ansvar om reservation mot beslutet har skett.
Styrelsen ska upprätta och underhålla en flerårsplan för verksamheten.

§ 7. Firmateckning
Fakturor ska dubbelattesteras av två styrelseledamöter, samtliga styrelsemedlemmar har
attesträtt.

§ 8. Revision
För granskning av räkenskaper och styrelsens förvaltning ska en auktoriserad revisor och
en förtroendevald revisor utses på årsmötet. Mandatperioden är två år.
Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast fem veckor före
föreningsstämman.

§ 9. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10. Årsavgift samt underhålls- och förnyelsefond
Varje fastighet ska erlägga en årlig medlemsavgift vars storlek beslutas på
föreningsstämman.
Avsättning till en underhålls- och förnyelsefond ska ske årligen. Beloppets storlek beslutas
på föreningsstämman efter förslag från styrelsen.

§ 11. Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas senast sex månader efter verksamhetsårets slut.

Kallelse till föreningsstämma sker genom annonsering på hemsidan och personlig kallelse
per e-mail eller brev senast två veckor före mötet.
Vid föreningsstämman får beslut fattas endast om de ärenden som angetts i kallelsen.
Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars.
Extra föreningsstämma ska hållas om styrelse, revisor eller minst en tiondel av de
röstberättigade medlemmarna så begär.
Vid extra föreningsstämma får inga andra ärenden tas upp till behandling än de som
angetts i kallelsen.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Närvaroregistrering, upprättande av röstlängd samt granskning av fullmakter.
Fråga om kallelse till mötet behörigt skett.
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Godkännande av röstlängd.
Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
Föregående mötesprotokoll.
Förvaltningsberättelse.
Revisionsberättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Behandling av verksamhetsplaner och budgetförslag.
Beslut om avgifter och senaste betalningsdag.
Styrelsearvode och ersättning till övriga förtroendevalda, föreslås av valberedningen
Val av ordförande och styrelseledamöter för två år.
Val av auktoriserad revisor och förtroendevald revisor för två år.
Val av valberedning för ett år.
Motioner/förslag från styrelse och medlemmar.
Frågestund.

Beslut fattas med enkel majoritet.
Frågorna avgörs med öppen omröstning om inte sluten omröstning begärs.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten får avgöra.
Protokollet ska justeras inom två veckor och läggas upp på vägföreningens hemsida.

§ 12. Stadgeändring
Beslut om stadgeändring fattas på ordinarie föreningsstämma .Det är giltigt om det biträtts
av minst två tredjedelar av de röstande.

§ 13. Samfällighetens upplösning
Beslut om samfällighetens upplösning är giltigt om det fattas på två på varandra följande
föreningsstämmor, varan den ena ska vara en ordinarie föreningsstämma. På den stämman
som sist äger rum måste två tredjedelar av de röstberättigade medlemmarna biträda
beslutet. Upplöses samfälligheten och behållning kvarstår efter alla att skulder blivit
betalda ska denna behållning lämnas till organisation som övertar föreningens uppgifter.

§ 14. Övrigt
I allt som inte nedtecknats i dessa stadgar, gäller lagen om förvaltning av samfälligheter
(1973:1150).
Dessa stadgar är senast ändrade vid föreningsstämma 2022-04-09.

