
 
                                          STADGAR 
 
                                               FÖR 
 
                           GOTTÅKRAVÄGENS BYALAG 
 

 
1 § Föreningens benämning är GOTTÅKRAVÄGENS BYALAG.  
 
2 §  Föreningen skall ha till ändamål att förvalta föreningsmedlemmarnas 

gemensamt ägda badhustomt, bygga och underhålla badhus och liknande 
anläggningar samt i övrigt handha sådana gemensamma angelägenheter, 
som icke faller under Ljunghusens vägförenings behörighet.  

 
3 §  Medlem i föreningen måste vara ägare till fastighet utmed Gottåkravägen – 

Sandhusvägen eller fastighet i denna vägs omedelbara närhet. 
  
 
4 §  Medlem som säljer eller eljest överlåter fastighet, eller del av fastighet, för 

vilken han ingått som medlem i föreningen utträder ur föreningen ifråga om 
den försålda fastigheten eller del av fastighet vid den räkenskapsavslutning, 
som infaller efter en månad från överlåtelsen.  
Överlåtaren bör i överlåtelsehandlingarna föreskriva skyldighet för den nye 
innehavaren att söka inträde i föreningen.  
Har vid utträdet föreskrivna avgifter icke till fullo erlagts, svarar utträdande 
medlem ändå för sina obetalda avgifter till föreningen. Utträdande medlem 
äger icke rätt att erhålla någon del av föreningens tillgångar. I stället äger 
den, till vilken fastigheten eller fastighetsdelen överlåtits, tillgodoräkna sig den 
av överlåtaren erlagda inträdesavgiften, under förutsättning att han efter gjord 
ansökan om inträde antages som medlem i föreningen.  
 

5 §  Medlem som häftar i skuld till föreningen, äger icke deltaga i föreningens 
förhandlingar eller beslut.  

 
6 §  Medlem erlägger avgifter enligt årsmötets beslut.  
 
7 §  För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Vellinge kommun. Styrelsen 

ska bestå av 3-5 ordinarie ledamöter. 
 Ledamöter väljs för en tid av 2 år, dock att då styrelseval första gången äger 

rum enligt dessa stadgar minst en och högst två ledamöter ska väljas för 
endast ett år.  

 Styrelsen utser ordförande inom sig. 
 

8 §  För granskning av föreningens räkenskaper väljes inom föreningen en revisor 
jämte en suppleant för denne. Revisor och suppleant väljes för en mandattid 
om ett år.  
Revisorn skall ha verkställt revision och avgivit berättelse senast tre veckor 
före ordinarie årsmöte.  
 

9 §  Styrelsen utser inom sig två firmatecknare, som gemensamt tecknar 
föreningen. 



  
10 §  Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1.1-31.12.  

Räkenskaperna skall vara revisorn tillhanda senast den 15 juni.  
 

11 §  Styrelsen skall före den 1 juni till revisorn avlämna en av styrelseledamöterna 
underskriven förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet under näst 
föregående räkenskapsår. Förvaltningsberättelsen skall även upptaga 
balansräkning beträffande tillgångar och skulder.  

 
12 §  Föreningens ordinarie årsmöte hålles senast juli månad. 

Extra sammanträde hålles, då styrelsen eller revisorn finner det påkallat eller 
då minst två tredjedelar av föreningens röstberättigade medlemmar till 
styrelsen gör skriftlig framställning härom. Sådan framställning skall innehålla 
motivering för extra sammanträde. På extra sammanträdet behandlas endast 
de frågor, som föranlett kallelse till sammanträdet.  
 

13 §  Kallelse till sammanträde, innehållande uppgift om förekommande ärenden, 
skall vara medlemmarna till handa senast åtta dagar före utsatt 
sammanträde.  

 
14 §  Föreningsmedlem, som önskar visst ärende upptaget i kallelsen till ordinarie 

årsmöte, har att därom göra skriftlig framställning till styrelsen före den 1 juni.  
 
15 §  På föreningssammanträde äger varje medlem en röst.  

Rösträtt skall utövas av medlem personligen eller genom befullmäktigat 
ombud, dock att ingen med stöd av fullmakt får utöva rösträtt för mer än en 
medlem.  
I frågor rörande badhytter har enbart badhyttsägare rösträtt. 
 

16 §  Vid föreningens sammanträden väljes medelst öppen röstning. Om medlem 
så påfordrar, sker dock val med slutna sedlar.  

 
17 §  Vid ordinarie sammanträde skall förkomma:  

1. Uppgörande av förteckning över närvarande medlemmar.  
2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning.  
3. Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet.  
4. Val av justeringsmän.  
5. Styrelsens berättelse.  
6. Revisorns berättelse.  
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
8. Förslag till budget.  
9. Beslut om arvode åt nästkommande års styrelse och revisor.  
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter.  
11. Val av revisor och suppleant.  
12. Övriga ärenden.  

 
18 §  Medlem är skyldig att ställa sig dessa stadgar och övriga på föreningens 

sammanträden fattade beslut till efterrättelse.  
 
19 §  Vad i dessa stadgar sägs om medlem, skall även gälla för den som genom 

arv eller annat laga fång övertager insats i föreningen.  
 



20 §  För sina förbindelser svarar föreningen endast med sina tillgångar.  
 
21 §  Ändring av dessa stadgar skall för att bli gällande antagas vid två på varandra 

följande sammanträden, varav minst ett ordinarie.  
 
22 §  Upplöses föreningen, skall föreningens tillgångar fördelas lika mellan 

medlemmarna i förhållande till deras insats.  
 
 

Ovanstående stadgar har antagits å ordinarie föreningssammanträde den 
17/06 2017 och bekräftades på årsmötet den 16/6-2018 
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