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Fastighetsftireningen SANDA BYALAG

$1

Föreningens firma är Sanda Byalag, ideell ftirening.

$2
Styrelsen har sitt säte i Strängnäs kommun, Södermanlands län.

li3
Föreningen har till sitt åindamål att till fråimjande av gemensamma intressen för medlemmarna
ut<iva verksamhet till befordrande av bekvämlighet, ienhållning, sundhet, ordning, trevnad,
nöjen.och sp-ort m m inom Sanda fritidsområde, att uppftira ocfi-vidmakttraUa naiftir
erforderliga byggnader samt anläggningar och anordningar ävensom bedriva annan diirmed
sammanhängande verksamhet sami attTrir tillgodoseend-e av sina syften ftirvärva, äga och
bruka fast och lös egendom.

$4

V:fFry, i föreningen år envar nuvarande och blivande ågare av fastigheterna Sanda 5:2 -
Itt S+ eller av fastighet, som senare kan bildas vid eventiell andnngäv tästighetsindelningen
tnom det byggnadsplaneområde, som fastigheterna ingår i.

Medlemskap upphtir vid utgangen aykalenderår, under vilket äganderätten till medlems
lasttghet_civergär på annan. Ny ägarg blir utan ans<ikan medlem-från och med nästa
kalenderår.

Nyttjanderättsinnehavare av fastigheter inom gyggnadsplaneområdet må efter skriftlig
ansökan hos styrelsen kunna antagas som medl-enii ftiråningen i stiillet ftir ägaren meä dennes
medgivande, ävenså till andra fastigheter inom planeområdöt eller i omedelbä anstutninfiiii-
detta.

$s
Över föreningens.me_dlemmar skall genom styrelsens försorg hållas ftirteckning, upptagande
varje medlems fullståindiga namn oc-h adress. 
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$6

yr*1ru*:nmlTr:,ff äåf'å;l"|;"aT.ff öEii:hlffi I"umedreminbetarati

$7
Första gången medleinskap vinnes frir fastighet erlägges en inträdesavgift med r00 kronor för

fastigheten.

För kalenderår betalas medlemsavgift för var och en av-medlemmama tillhörig fastighet

är"ä'iöääs; fr#;än riöo aåtär under vilket inträde skett.

Avsiften beståims årligen på ordinarie föreningssammanträde och ska erläggas före juli

rnåäads utgång.

$s

å?fg,:nn:,'gi"3;?:'fi",t ä1,&Tålf,#,["''iii#.[fXäf:Tfffi'#1ffåiJ"ff.?ål*frlfå
ett år.

Ärsmötet våljer ordförande. Styrelsen fOrdelar inom sig övriga funktioner'

Endast den som är medlem i föreningen.i;,%'f'*äfJå,Ttåtff|;3åä:åffiffi 
saaun medrem

;tdGiaamot eller suPPleant, dock r

m'ottaga sådant uPPdrag'

$e
Styrelsen är beslutsfÖr, {å grnst tre ledamÖter åir närvar-ande' Såsom styrellens beslut gäller

den mening, om niiil.ri åi n"rtu ttittuiö6i"*t;it oitt nia fika rösteial den mening som

bitrades av ordf(irande.

$10
Stvrelsen förvaltar ft)reningens angelågenheteroch äger handla på ftireningens vägnar samt

lrririi Oomstolar och andra myndigheter företräda törerungen'

FÖreningensfirmatecknaspådetsättsomstyrelsenbeslutar.

$ 11

l*'**?å"tåffi1åT,åF?ä,f åäffi å:TT,:,'.'i,lås,i[äTiil;"'1""1äJ^ii'ilföä!'i
föreningen,,.*ä-tåi.årt ag.,,tyäri.n rträioir"i"ngsmedlemårar som ej tillhör styrelsen.

Därest kommittö tillsåttes, skall en av styrelsens ordinarie ledamöter ingå dåri och vara

kommittens ordförande.

$12
Styrelsen skall årligen ftire den I januari uppgöra stat ftir nästpåföljande råikenskapsår'
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$13
För renhållning, vattenförsörjning och nyttjande av egendom eller i anspråktagande av
fcireningens tjiinster eller annat, som ftireningen i sin verksamhet kan kommaätt tillhandahålla
medlemmarna, äger styrelsen faststiilla taxor, efter vilka betalning skall ske.

Annan än medlem må efter beslut av styrelsen mot avgrft nyttja föreningens egendom och
taga dess tjänster i anspråk.

$14
Därest medlemsavgift eller avgrft enligt taxa icke erlägges, är styrelsen berättigad utsöka
beloppet.

$15 
\

Föreningens råikenskaper skall avslutas per den 3l december varje år.

$16
För.granskning.av styrelsens prvaltning och fiireningens råikenskaper väljes årligen på
ordinarie föröningssuimma två revisorei. F<ir vardera revisor utses än perionlig iuppieant.

$17
Ordinarie ftirenilgssammanträde skall Mllas årligen under andra kvartalet. Styrelsen äger nåir
den finner lämpligt kalla ftireningens medlemmaitill extra sammanträde. Sådänt
sammantråide skall dock av styrelsen utlysas, då det för uppgivet ändamåI skriftligen påfordras
av minst lll0 av samtliga röstbeättigade medlemmar. ^ 
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$18
Föreningssammanträden skall efter styrelsens bestämmande hallas i Stockholm eller Sanda.

$le
Kallelser till ftireningssammanträde jiimte andra meddelanden skall sändas per post till
medlemmarna undefden adress, som medlem anmält till styrelsen. falletsei skäll avslindas
minst tio dagar ftire sammanträdet samt dessutom i vad galier sammanträden under tiden
I tuj - 3l.augusti minst tio dagar före sammanträdet aritas på foreningens anslagstavla inorn
tomtområdet.

$20
På ftiraningssammantrådet må q1e9de,. som ej blivit i kallelsen till sammanträdet angivet, icke
avgöra9 såframt beslut df[9m ej bitrades av ririnst 314 av det vid sa**-trtid"i reprärenå.aoå
rÖstetalet och detta samtidigt representerar minst halva antalet medlemmar.

$21
Vid gqrop{ilgp.."F..*ningssammqntrå{et äger varje närvarande medlem en nist. Medlem Isom icke betalt ftirfallen avgift till ftireningen ager icke utöva rösträtt. 

i
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i22
Vill medlem till ordinarie sammatriide framstiilla ftirslag, åligger det denne att till styrelsen
göra skriftlig anmalan diirom före den 1 mars.

$23
Såsom föreningens beslut gåller den mening, för vilken de flesta röster avgives.-Vid lika-
röstetal avgcirs val genom iien mening, sombiträdes av ordftiranden. Val skall ske med sluten
omröstning, om yrkande dåirom framsuilles.

$24
Styrelsen eller firmatecknare må ej avyttra föreningens fasta egendom ulan aft På
friieningssampanträde erhållit bemyndigande. Vald styrelse har rätt att inteckna samfiilld
egendom upp'till 100.000 kronor, dlirutriver måste föreningssammantrfie hållas f<ir
bemyndigande.

$25
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsåittas minst 5.000 kronor.

#26
Minst två veckor ftire ordinarie ftireningssammanträde skall styrelsen till revisorerna avlåimna
en av styrelsens ledamöter underskriven förvaltningsberättelse och årsredovisning.

s27
Vid ordinarie frireningsstämma skall ftirekomma följande ärenden:

I Sammanträdets öppnande av styrelsens ordförande eller vid fttrfall av denne av vice
ordftirande eller annan styrelseledamot.

2 Val av ordftirande och sekreterare vid sammantådet.

3 Val av tuå personer att jåmte ordföranden justera sammanffädesprotokollet.

4 Fråga om kallelse skett i behririg ordning.

5 Föredragningavftirvaltningsberättelsenochårsredovisningen.

6 Föredragning av revisionsberättelsen.

7 Fastställande av balans- och resultaträkning.

8 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.

9 Beslut om årsavgift och fastställande av budget.

10 Fråga om arvoden till styrelsen och revisorerna.

l1 Val av ordftirande, öwiga styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter.

12 Val av revisorer och revisorssuppleanter.

13 Val av valberedning.

14 Öwiga åirenden, som i vederbörlig ordning hänskjutits till sammanträdet.



5

$28
Beslut om tuidring av dessa stadgar tir ej giltigt såvida det ej fattas vid wå på varandera
följande sammanträden, va^mv det ena skall vara ordinarie årssammanträde, samt beslutet pa
det andra biträtts av minst 314 av föreningens nituvarande röstberättigade medlemmar. Kallelse
till det senare av dessa sammantråiden må ej utgå föntin det ftrsta av dem avhållits.

$2e
Beslut om föreningens upplösning åir ej giltig, med mindre ån att beslutet fattas på samma
sått som gäller om åndring av stadgama.

$30
Vid foreningbns upplosning skall dess tillgangar skiftas mellan medlemmarna efter
huvudtalet, dåirest ej annat bestiimmes.
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