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Stadgar for Hofsnis Stugigare

Firma

s 1.

Foreningens firma 5r Hofsnis Stug{;are.

Andamil

s2.
Foreningen har till Sndamil att frimja och tillvarata medlemmamas ekonomiska och andra intressen

r - ifr&ga om uppforande av fritidshus, renhillning, vatten och avlopp, badplatser och strandomriden,
v{1ar, stiingsel, ledningar mm, kommunikationer, postging och dtgirder i dvrigt fdr medlemmamas
gemensamma behov.

Site

s3.
Foreningen styrelse har sitt site iTranemo kommun.

Medlem

s4.
Till medlem iforeningen antages varje innehavare av fritidstomt inom Hofsnis stugomride iLinghems\v 
socken, Tranemo Kommun.

Ariuridisk person igare av fritidshus skall denna anmila vem som 5r f6retridare gentemot foreningen.
Om ett fritidshus igs av flera personer kan samtliga igare vara medlemmar i fdreningen. Vid forenings-\v stdmma eller annat beslut har varie ftitidshus hots defta enbart en rost.

Arsavgift

$5.
Medlem ir skyldig aft till fdreningen betala den irsavgift per fritidshus, som fdreningsstimman beslutar.

Avgiftema skall betalas pA det sdtt-styrelsen bestimmer. Om inte avgiftema betalas i rift tid utgir
droismilsrinta enligt rintelagen pi den obetalda avgiften fr6n fdrfallodagen till dess full betalning sker
samt piminnelseavgift enligt forordningen om ersittning f6r inkassokostnader m m.



i,; Styrelse

s6.;'- 
Foreningens angeligenheter handhas av en styrelse om minst tre och hogst siu ledamoter vilka utses

' fdr en tid av tv& 6r. Fdr styrelsen skall finnas tvi suppleanter som utses f6r ett &r i sAnder.

Till styrelseledamot och suppleant kan fdrutom medlem vflljas iven make, registrerad partner eller

sambo till medlem samt nirstfrende som sammanbor med medlemmen.

Styrelsen utser inom sig ordforande och andra funktionirer. Fdreningens firma tecknas - fdrutom av

styrelsen - av tvi styrelseledamoter iforening.

Styrelsen 5r beslutf6r nir antalet nirvarande ledamoter vid sammankidet overstiger hitften av samt
liga ledamoter. Som styrelsens beslut giller den mening f6r vilken mer in hilften av de nirvarande

rostat eller vid lika rostetal den mening som ordforanden bitrider. F6r giltigt beslut erfordras enhdllighet

nirfdr beslutsforhet minsta antalet ledamoter iir niirvarande.

Styrelsens upgifter

s7.
Styrelsen svarar for forvaltningen av alla foreningens angeligenheter. Styrelsen foretrider foreningen

- gentemot tredje man och kan med bindande verkan fatta beslut och triffa avtal i sidana angelflgen-

\_; heter som avses i $ 2.

Det ir ocksi styrelsens uppgift att fora forteckning over foreningens medlemmar, innehillande medlems

namn, bostadsadress och personnummer, och

att sammankalla foreningens medlemmar tillforeningssthmma, att verkstilla stimmans beslut, och att

forbereda alla 6renden, som skallbehandlas pi stimman.

Revisorer

$8.
Foreningsstimma skall vilja minst en och hogst tv6 revisorer med hogst tvA suppleanter. Revisorer och

revisorssuppleanter viljs for tiden frin ordinarie foreningsst5mma fram till nista ordinarie forenings-

stiimma. Revisorema behover inte vara medlemmar iforeningen.

Kassdrens skyldigheter

\_. $ e,

Kassoren ir skyldig att hilla rAkenskapema tillgfingliga for ordforanden, styrelsen eller revisor. Alla

kassatransaktioner skall vara styrkta med vederh6ftiga verifikationer. F6reningens kontanta tillgingar
fOrvaras till ett belopp av hogst 200 kronor hos kass6ren. Ovriga medel skall insittas pi bank- eller
plusgiro. Foreningens medel skall hAllas avskilda och fir ej anvindas for andra Sndamil in foreningens

egna.
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Rf, kenskapsir, irsredovisn ing

$ 10.

Foreningens rikenskapsir omfattar kalender6r. Senast den 31 mars varie 6r ska sgrelsen limna en
irsredovisning till revisorema. Denna best6r av forvaltningsberEttelse, resultatrtkning och balans-
rikning samt fdrslag till vinstdisposition. Revisorema skall senast den 30 april l6mna skriftligt utlAtande
over revisionen, vari ansvarsfrihet for styrelsen bestimt till- eller avstyrkes.

Revisorema skall 5ga tillging tillforeningens protokoll, konespondens och andra handlingar, som de
onskar ta del av. Av revisorema begird upplysning f6r ej vigras.

Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberittelsen och styrelsens forklaring 6ver av revisorema
gjorda anm6rkningar skall hillas tillgfrngliga for medlemmama minst en vecka fore foreningsstimman.

ningsstimma

\d 
s 11.

Ordinarie foreningsstimma skall hillas p6 plats, som styrelsen bestdmmer varje ir fore juni minads
utgAng.

Vid stimman skallfoljande irenden 6rekomma

1. Motets dppnande, samt val av ordfdrande for stimman.

2. Val av sekreterare for stiimman.

3. Faststillande av dagordning.

4. Justering av rostlingd.

5. Motets stadgenliga utlysande.

6. Val av fui justeringspersoner, som ocksi ir rostriknare.

\, 7. Styrelsen f6rvaltningsberittelse samt revisoremas berittelse.

8. Faststillande av balans- och resultatrikning iimte disponering av irets resultat.

9. Friga om ansvarsfrihet forstyrelsen.

l0.Bestimmande av arvoden for styrelseledam6ter och revisorer samt

ev, dvriga funktiondrer.

l l.Faststillande av Arsavgift och eventuella extra avgifter.

1 2.Val av styrelseledamoter jimte suppleanter.

1 3. Val av revisorer jimte suppleanter.

14.Val av bitkommitt6 och eventuella andra kommittder.

15.Val av valberedning.

1 6. Forslag som vickb av foreningsstyrelsen eller enskild foreningsmedlem.

1 7.0vriga iirenden, avslutning.
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Extra f6reningssthmma skall hillas nir styrelsen finner skil till det eller det krivs skriftligt av minst en
tiugondel av f6reningens medlemmar. Det skall anges vad som skall behandlas pA stiimman.

Kallelse till stimma

s 12.

Kallelse till foreningsstimma och andra meddelanden till fdreningsmedlemmama skall ske genom brev
med posten underden adress som medlem anmilt till fdreningen. Den skall goras senast tvA veckor
fore ordinarie och en vecka f6re extra foreningsstimma. Kallelsen ska innehilla uppgift om vilka iren-
den sorn ska behandlas p6 stimman.

R6stritt

--,-/ $ 13.

Vid fdreningsstimma har varje medlem en r,ost. Om flera medlemmar 6ger ett fritidshus gemensamt har
de dock tillsammans endast en rost. R6stritt har endast den medlem som fullgjort sina itaganden mot
foreningen enligt dessa stadgareller enligt lag.

Frinvarande medlems rostritt fir utdvas genom befullmiktigat ombud. lngen fir nista med fullmakt for
mer iin fu6 frSnvarande medlemmar,

F6rslag tills€mma

s 14.

Forslag av medlem till ordinarie fdreningsstimma skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka fore
stimman. Styrelsen har dock ritt att ta upp till behandling frAga frin medlem som vickts senare.
Fdrslag skall ftamliggas skriftligt.

Klagomil

$ 15.

Har medlem klagomil motforeningen, skalldetta goras skriftligt till styrelsen, som 6r skyldig att under-
soka saken och antingen sjilv avgora firendet eller hinskjuta det till fdreningsstimman. Styrelsen skall
pd begiran limna skriftligt besked om sitt beslut.

Fdreningens uppldsning

s16
Vid foreningens uppldsning skall de behillna tillgdngama f6rdelas mellan de medlemmar som kvarstAr
vid det slufliga beslutet om fdreningens tridande i likvidation.
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Tvist

$ 17.

Tvister om tillimpningen och efterlevnaden av dessa stadgar eller andra tvistefrigor, som kan uppsti
mellan foreningen och dess medlemmar, skallhinsklutas tillavg6rande av skiliemin enligt lag.

Stadgelndring

s18
F6r beslut om indring av dessa stadgar krivs att samfliga rdstberittigade inom fdreningen 6r ense om
beslutet eller aft beslutet fattats av tvi pi varandra foljande foreningsstdmmor och att minst tvfr tedje
delar av de rostande pA den senaste stimman godkint beslutet.
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