Margretelunds Villaägareförening

Yttrande över motion från Gunilla J-Linder om förslag till stadgeändringar.
I arbetet med att utforma ett förslag till nya stadgar för föreningen inbjöds på årsmötet 2016
de medlemmar som var intresserade att delta. Fem medlemmar har därefter i varierande
omfattning deltagit och bidragit i arbetet med förslaget. Det resulterade i att styrelsen vid
månadsskiftet januari/februari i år kunde lägga ut ett väl genomarbetat förslag till nya stadgar för
föreningen.

Gunilla J-Linder har den 27 februari lämnat en motion till förändringar i styrelsens
stadgeförslag. Motionen berör 8 paragrafer. I en skrivelse med samma datum som
motionens har Gunilla J-Linder lämnat synpunkter som överensstämmer med förslagen i
motionen. Om styrelsen godtar alla synpunkter uppger Gunilla J-Linder att hon drar tillbaka
sin motion.
På grundval av de synpunkter som under hand inkommit till styrelsen har styrelsen gjort
vissa justeringar i det ursprungliga förslaget från januari. Det nya förslaget har lagts ut på
hemsidan. I följande tabell redovisar styrelsen sina kommentarer till Gunilla J-Linders förslag.
Överstruken text föreslår motionären ska tas bort. Kursiverad text är förslag till ändringar
och tillägg. Lagen om ekonomiska föreningar förkortas LEF.
§3

§7

§ 11

Gunilla J-Linders ändringsförslag
Tillägg: Styrelsen beslutar om
medlemskap. Årsstämma kan
överpröva beslut

Styrelsens kommentar
Krav för medlemskap är lagfaren ägare
som betalat årsavgift, dvs. två väldigt
konkreta och entydiga krav. Eftersom
uteslutning tagits bort finns ingen
anledning att föreningsstämman ska
kunna besluta om medlemskap.
Förslaget är korrekt och har beaktats i
styrelsens stadgeförslag till årsmötet.

Omkastning av punkter om vad som
ska behandlas på en föreningsstämma. Förslaget innebär att
punkten Ärenden och motioner
tidigareläggs och behandlas före
beslut om verksamhetsplan, årsavgift
och resultatdisposition. En motion kan
ändra budgeten.
Tillägg: Röstning kan ske genom
LEF 6 kap. 4 och 5 § § anger vad som
ombud för en medlem.
gäller angående ombud. En medlem har
t.ex. alltid rätt att anlita sin make/maka,
sambo, annan medlem eller en
ställföreträdare för en annan medlem
som ombud. Ett ombud får företräda
högst tre medlemmar om inte stadgarna
säger annat. Detta innebär att vi inte kan
begränsa ombudets företrädesrätt till
endast en medlem. Styrelsen föreslår
begränsning till två medlemmar.
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§ 14

§ 15

§ 19

§ 20

Tillägg: Vid lika röstetal gäller
ordförandens mening. Ledamot kan
reservera sig före mötets slut.
Styrelseledamot får inte delta i
ansvara för handläggning eller delta …

Reglerna i LEF gäller för styrelsens arbete
även om dessa inte i detalj återges i
stadgarna. Styrelsens stadgeförslag
återger grundläggande frågor om
styrelsens beslutsförhet och hur beslut
fattas. Mer detaljerade frågor om
protokollföring, numrering av protokoll,
möjlighet att få avvikande mening
antecknat till protokollet m.m. har
styrelsen valt att inte tynga stadgarna
med. Den möjlighet som motionären
föreslår finns alltså även om den inte
uttryckligen anges i stadgarna.

De frågor en styrelseledamot inte får
handlägga stadgas detaljerat i 6 kap. 10 §
LEF. Reglerna gäller även om de inte
anges i stadgarna.
Ändring: Föreningens firma tecknas av Styrelsens förslag motsvarar första
två i förening, bland ordföranden och stycket i 6 kap. 11 § LEF. Andra stycket i
två ledamöter som styrelsen utser till 11 § anger detaljerat vilka styrelsen kan
detta. Dessutom tecknar kassören
bemyndiga för firmatecknande. Någon
föreningens bankkonto. Föreningens
annan inskränkning får inte registreras.
kassör tecknar mot föreningens bank.
Fullmakt eller … av firma. Föreningens
bankkonton tecknas av kassören.
Ändring: Styrelsen får besluta
Ordningsregler och andra regler för hur
Årsstämma beslutar om regler för
bryggorna får/ska användas för att
utnyttjandet av föreningens bryggor.
garantera säkerhet, tillgänglighet,
funktionalitet och gemensam trivsel
utgör en viktig del av styrelsens löpande
ansvar att sköta och förvalta den
föreningsegendom som bryggorna utgör.
Styrelsens regelansvar är ett viktigt och
smidigt instrument i styrelsens arbete.
Hur detta ansvar utövas bör behandlas
på årsstämman och ytterst i beslutet om
ansvarsfrihet, inte genom detaljstyrande
stämmobeslut.
Ändring: På ordinarie årsstämma
Styrelsens förslag till årsmötet
utses två revisorer och två
överensstämmer med motionärens
suppleanter. Revisionen består av två förslag. Se § 20 och § 25.
revisorer och två suppleanter. En
revisor och en suppleant väljs årligen
på ordinarie årsstämma för två år.
Revisorerna ska …
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§ 22

Ändring: Valberedningen ska på nästa
års ordinarie föreningsstämma föreslå
styrelseledamöter, revisorer och
mötesfunktionärer enligt stämmans
dagordning.

Styrelsen har valt en vanlig formulering
av valberedningens uppdrag. Tillägget
om stämmans dagordning är överflödigt.
Det framgår av 7 § vilka val som ska ske
vid stämman.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att motionen härmed är besvarad.

