Styrelsens förslag till ändringar av stadgarna
Styrelsen föreslår att föreningsstämman 2015-06-08 beslutar om ändringar av föreningens stadgar
enligt nedan

§ 3 Styrelsens säte och föreningens verksamhetsområde
Kompletteras med:
Föreningens verksamhetsområde är del av Åsaka-Björke församling enligt bifogad karta där
verksamhetsområdet är markerat med röd kantfärg.

§ 4 Medlemskap
Första stycket skall lyda ”Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom
föreningens verksamhetsområde.”
Andra och tredje styckena oförändrade

§ 6 Avlämningspunkt
Utgår

§ 7 Insats
Kompletteras med:
En insats återbetalas först 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4
kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar

Ny § Uppsägning av medlemskap
Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast två år efter undertecknandet av
fastighetsanslutningsavtalet. Uppsägningen ska göras skriftligen till styrelsen
Om andelen inte överlåts i samband med att fastigheten avyttras, eller om den överlåtits
men förvärvaren inte ansöker om, alternativt inte beviljas medlemskap, upphör
medlemskapet i och med att vederbörande rättsinnehavare får tillbaka den inbetalda
insatsen och eventuellt beslutad vinstdelning enligt bestämmelserna i stadgarna och i
4 kap.1 § m.fl. i lagen om ekonomiska föreningar
Dessa villkor gäller i tillämpliga delar även när ägandet av fastigheten övergår till annan på
grund av bodelning, arv eller testamente (se 3 kap. 2 § FL)

§ 11 Avgång
Hela paragrafen ersätts med följande:
Avgång ur föreningen sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår.
En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före
räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker
avgången först vid slutet av nästa räkenskapsår. Sker avgång på grund av uteslutning ska
styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst 1 månad före
räkenskapsårets slut

Ny § Motioner
Ärende som medlem önskar hänskjuta till föreningsstämman skall skriftligen anmälas till
styrelsen senast innan mars månads utgång.

