
STADGAR FÖR EDHOLMA TOMTÄGAREFÖRENING U.P.A. 702000-4136 
 
Föreningen 
 
1.1§ 
Föreningens firma tecknas Edholma Tomtägareförening u.p.a. 
 
1.2§ 
Föreningen har till ändamål att äga och vårda allmänningarna på Edholma samt på Stora och 
Lilla Askholmen samt därpå belägna allmänna byggnader och anläggningar mm samt att i 
övrigt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. 
 
1.3§ 
Föreningen förvaltas av en styrelse. 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm och skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt 
minst två och högst fyra suppleanter. Samtliga väljs på ordinarie föreningsstämma. 
Ledamöterna väljs för en period av två år, med omväxlande val av minst en resp två 
ledamöter. Suppleanterna väljs för en period av ett år. 
 
1.4§ 
För att granska styrelsen och dess räkenskaper skall vid ordinarie föreningsstämma väljas två 
revisorer samt minst en och högst två revisorssuppleanter. Samtliga väljs för en period av ett 
år. 
 
1.5§ 
För att ta fram förslag på kandidater till förtroendeposter i föreningen skall vid ordinarie 
föreningsstämma väljas en valberedning på minst en och högst tre personer. Samtliga väljs för 
en period av ett år. 
 
1.6.1§ 
Som medlemsinsats erlägger medlem en krona vid inträdet i föreningen. 
 
1.6.2§ 
Förlagsinsatser och överinsatser är ej tillåtet i föreningen. 
 
1.7§ 
Medlemsavgiftens storlek, som får uppgå till högst 1/60 basbelopp per medlem och år, 
bestämmes av föreningsstämman och skall erläggas före 1 juli samma år. 
 
1.8.1§ 
Av föreningens årsvinst skall till en reservfond avsättas tio %, intill dess belopp uppgår till  
tio % av verksamhetsårets totala medlemsavgifter. 
Nedgår reservfonden under detta belopp skall ny avsättning till fonden göras intill den åter är 
tio % av verksamhetsårets totala medlemsavgifter. 
 
1.8.2§ 
Efter eventuell avsättning till reservfonden skall hela årsvinsten balanseras i ny räkning. 
 
1.8.3§ 
Ingen form av vinstfördelning till medlemmarna är tillåten. 



1.9§ 
För sina förbindelser ansvarar föreningen endast med sina tillgångar. 
 
1.10§ 
Över föreningens verksamhet är styrelsen skyldig att föra noggranna räkenskaper, vilka 
avslutas den 31 december varje år, och tillhandahålles revisorerna före följande februari 
månads utgång. 
 
1.11§ 
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före maj månads utgång. 
 
1.12§ 
Kallelse med dagordning till föreningsstämma, extra föreningsstämma, styrelsemöte och 
andra meddelanden till medlemmarna skall ske med post, till adress som uppgivits av 
medlem. 
För stämmor och möten minst 14 dagar innan stämmans eller mötets hållande. 
 
Medlemmar 
 
2.1§ 
Som medlemmar kan endast fastighetsägare på Edholma samt på Stora och Lilla Askholmen 
antagas, dock endast en medlem per fastighet, efter ansökan hos styrelsen. 
 
Styrelse 
 
3.1§ 
Styrelsen konstituerar sig själv samt utser ibland sig en, två eller tre ledamöter som tecknar 
föreningens firma, var för sig eller i förening. 
 
3.2§ 
Styrelsen ansvarar, handhar och förvaltar föreningens angelägenheter, samt är gemensamt 
ansvarig för de beslut som fattas. 
Styrelseledamot, som ej kan närvara, eller som omedelbart till protokollet anmäler 
reservation, är befriad från ansvar. 
Styrelsen skall förvara föreningens medel på bank, postgiro eller som föreningsstämman 
beslutar. 
 
3.3§ 
För att styrelsens beslut skall äga giltighet fodras att alla styrelsemedlemmar blivit behörigen 
kallade samt att minst tre äro närvarande. 
 
Stämmor 
 
4.1§ 
På föreningens stämmor äger varje medlem, som erlagt medlemsavgiften, en röst. 
Röstning kan ske genom befullmäktigat ombud, dock högst en fullmakt per medlem eller 
ombud. 
 
4.2§ 
Alla frågor avgörs genom omröstning. 



4.3§ 
Alla val förrättas genom öppen omröstning såvida ingen medlem begär val med slutna sedlar. 
 
4.4§ 
Enkel majoritet är gällande, där ej annat anges. 
 
4.5§ 
På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden upptas: 
 

1 Val av ordförande att leda förhandlingarna 
2 Mötets behöriga utlysande 
3 Upprättande och godkännande av röstlängd 
4 Val av minst en justeringsman 
5 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
6 Beslut om fastställelse av resultat och balansräkning 
7 Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
8 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
9 Fastställande av medlemsavgiften 
10 Fastställande av arvoden till ledamöter och suppleanter 
11 Val av styrelseledamot(er) samt suppleant(er) 
12 Val av revisorer samt suppleant(er) 
13 Val av valberedning 
14 Mötets avslutande 
 

4.6§ 
För samtliga förtroendevalda gäller att de måste vara medlemmar eller med medlem 
närstående person. 
 
Extra föreningsstämma 
 
5.1§ 
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl därtill. 
Extra föreningsstämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av 
revisor eller av minst 1/10 av medlemmarna. 
 
Stadgar 
 
6.1§ 
Stadgarna kan ändras efter föreningsstämma följd av extra föreningsstämma, dock tidigast 
åtta veckor efter ordinarie föreningsstämma, eller på två av varandra följande ordinarie 
föreningsstämmor. 
Dock krävs 2/3 röstmajoritet vid den andra stämman 
 
 
 
 
 
 
 



Upplösning 
7.1§ 
Beslut om föreningens upplösande skall fattas av föreningsstämma följd av extra 
föreningsstämma, dock tidigast åtta veckor efter ordinarie föreningsstämma, eller på två av 
varandra följande ordinarie föreningsstämmor. 
Vid bägge stämmorna erfordras minst 2/3 röstmajoritet för att beslut om upplösning skall äga 
giltighet. 
 
7.2§ 
Vid upplösning av föreningen skall de behållna tillgångarna utskiftas lika på medlemmarnas. 
 
 
 
Dessa stadgar äro fastställda vid ordinarie föreningsstämma den 940323 samt vid extra 
föreningsstämma vid Kvarnen den 940522 
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