
Motion om uppdaterade stadgar 

Nuvarande stadgar för Sunnersta samfällighetsförening härstammar från tiden då föreningen 
skapades. Eftersom föreningen beslutat om ett teknikbyte för att ersätta centralTV-anläggningen för 
radio och TV samt att det även har beslutats om att skapa en hemsida har ett behov av att uppdatera 
föreningens stadgar uppstått. 

Syftet med detta förslag är dels att uppdatera stadgarna att omfatta fiberinstallationen samt dels att 
anpassa stadgarna till informationssamhället mha webbteknik och därigenom underlätta 
informationsspridningen inom föreningen. 

Att notera: Förslaget innebär att ändra samfällighetsanläggningen vilket kräver en ändring i 
anläggningsbeslutet som måste godkänns av lantmäteriet. Ändringarna är dock inte omfattande och 
borde därav endast vara en formalitet? 

Jag yrkar därför på att stämman bifaller bifogat förslag om uppdaterade stadgar. Ändringar i §2 gäller 
under förutsättning att lantmäteriet godkänner förändring i anläggningsbeslutet. 

Vad är ändrat jämfört med nuvarande stadgar? 
§1. Lagt till föreningens organisationsnummer 
§2. Ändrat punk 5 samt tillfört punkt 7 och uppdaterat brödtexten under punktsatserna 
§3. Skrivit om innehållet helt då det gamla innehållet refererade till gamla tagna eller icke tagna 

beslut som är svåra eller omöjliga att finna. 
§4. Infört ny paragraf om att föreningen skall ha en hemsida med specifikt syfte 
§5. Ingen ändring. 
§6. Tillfört att säte skall vara i Sunnersta. 
§7. Ingen ändring. 
§8. Ändrat skrivning gällande kallelse när suppleant ersätter ordinarie ledamot-. Gamla 

lydelsen var inte speciellt praktisk att efterfölja, bättre att skapa en skrivning som är 
praktiskt och enklare att efterleva. 

§9. Förtydliggat första meningen samt att det skall protokollföras vilken suppleant som ersätter 
vilken ordinarie ledamot. 

§10. Lagt till punkt 3 att styrelsen ansvarar för protokollförande vid föreningsstämma 
§11. Lagt till att revisionen även skall omfatta om föreningen följer bestämmelserna i stadgarna, 

exempelvis att protokoll är korrekt ifyllda, justerade i rätt tid och publicerade på 
föreningens webbplats i samband med justeringen. 

§12. Ingen ändring. 
§13. Ingen ändring. 
§14. Infört ny paragraf om informationsspridning inom föreningen. 
§15. Ändrat sista stycket. 
§16. Ändrat ordlydelsen för när kallelse skall ske. Uppdaterat vad kallelsen skall omfatta 

(innehålla). 
§17. Infört att styrelsen skall inför årsmöte anmoda föreningens medlemmar att skicka in 

motioner inför ordinarie stämma. Samt att underlaget skall hållas tillgängligt i samband 
med kallelse till stämma. 

§18. Ingen ändring. 
§19. Ingen ändring. 
§20. Ingen ändring. 
§21. Infört skrivelse om vem som skall justera styrelsemötesprotokoll, och senast när justering 

skall ske. 
§22. Infört ny paragraf som säger när, var och åt vem stämmoprotokoll och styrelseprotokoll 

skall hållas tillgängligt. 
§23. Infört ny paragraf som anger när arvoden skall betalas ut mht att det är årsmötet som 

beslutar om arvode och då skall följaktligen arvoden betalas ut efter årsmötet. 

Med reservation för eventuella fel i jämförelsen med förslaget och gällande stadgar. 
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