
Stadgar för Kallaxskärgårdens plog/vintervägförening

§1 Föreningen
Plogföreningen är en ideell sammanslutning av ägare eller innehavare av 
fastighet på Kallaxön, Granholmen  eller Bergön.
Till föreningen får även anslutas andra för föreningens verksamhet 
intresserade

§2 Föreningens uppgift och verksamhet
Upplogning av gemensam vinterväg till Kallaxön, Granholmen och Bergön.
Vägbeskrivning presenteras vid sammanträde med medlemmarna och beslutas 
av styrelsen

§3 Styrelsens sammansättning
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, 
bestående av 3 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter
Ordförande väljs för en tid av ett år. Övriga styrelseledamöter väljs för en tid 
av två år, dock att första gången nyval sker av övriga ledamöter skall halva 
antalet väljas för en tid av ett år.
Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande, sekreterare och kassör.
Suppleanter väljs för en tid av ett år.

§4 Medlemskap
Medlem är den som erlagt beslutad plogningsavgift inom föreskriven tid.

§5 Uppsägning från deltagande
Underlåtenhet att betala beslutad avgift ses som begäran om utträde

§6 Årsmöte och extra sammanträde
Föreningens sammanträden är årsmöte och vid behov extra sammanträde.
Årsmöte skall hållas vid tidpunkt som beslutas vid första sammanträdet som 
beslutar om föreningens existens. 
Styrelsen kan sammankalla till extra sammanträde med föreningen på tid och 
plats som styrelsen bestämmer.
Skyldighet att kalla till extra sammanträde föreligger då minst en femtedel av 
föreningens medlemmar så påfordrar. Beslut får endast fattas i de frågor som 
angivits i kallelsen till extra sammanträde.

§7 Kallelser
Kallelse till årsmöte skall ske senast 2 veckor före årsmötet. Dagordningen för 
årsmötet bifogas i kallelsen.
Kallelse till extra sammanträde skall ske senast 8 dagar före sammanträdet.
Dagordning för sammanträdet skall bifogas kallelsen
Kallelse till sammanträden sker på lämpligt sätt genom styrelsens försorg

§8 Rösträtt
Vid årsmöte och sammanträde äger deltagande medlem 1 röst. Endast den 
medlem som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen och som inte 
begärt utträde eller uteslutits är röstberättigad.



§9 Röstning
All röstning vid föreningens sammanträden verkställs öppet om inte 
sammanträdet, för visst ärende beslutar att omröstningen skall vara sluten.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, dock inte vid val då lotten 
skiljer

§10 Dagordning
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma till behandling

1. Val av ordförande  samt övriga funktionärer för mötet
2. Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse
3. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
5. Beslut om arvoden
6. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
7. Val av ordförande
8. Val av styrelseledamöter och suppleanter
9. Val av revisor och revisorsuppleant
10. Fastställande av nästa års avgift
11. Ärenden vilka styrelsen aviserat årsmötet
12. Övriga ärenden som mötet besluta uppta till förhandling

§11 Ärenden
Ärenden som medlem önskar få behandlade på skall senast inom 30 dagar före 
årsmötet ha inkommit till styrelsen

§12 Styrelsen 
Styrelsen skall svara för föreningens organisation samt förvaltning av 
föreningens
angelägenheter. Styrelsen skall förvalta föreningens tillgångar.
För att styrelsen skall vara beslutsför fordras att mer än hälften av ledamöterna 
är närvarande. Som styrelsebeslut gäller den mening för vilken mer än hälften 
av de närvarande röstar. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden
Föreningens firma tecknas av Ordförande och Kassör var för sig

§13 Räkenskapsperiod
Räkenskapsperioden omfattar tiden 1/5 – 31/4

§14 Revision
De på årsmötet valda revisorerna skall svara för granskning av styrelsens 
förvaltning. Senast 2 veckor före ordinarie årsmöte skall revisionsberättelse 
överlämnas till styrelsen.

§15 Avgifter
Årsmötet beslutar om årsavgift. Styrelsen äger rätt att besluta om extra 
utdebitering
Avgifterna skall vara enhetliga



§16 Ändring av stadgar
Beslut om ändring av dessa stadgarna samt beslut om föreningen får endast 
fattas vid årsmöte eller extra sammanträde. Sådant beslut kan endast fattas vid 
två efter varandra följande möten med majoritetsbeslut.

§17 Föreningens upplösande
Vid föreningens upplösande skall de medel som föreningen förvaltar tilldelas 
medlemmarna med lika delar


