
Bro Vägsamfällighet

Kallelse till extra föreningsstämma den 22 augusti 2021 kl. 14.00 i 
Edsbro församlingshem

Kallelsen till den extra föreningsstämman avser beslut om nya stadgar. 

Föreningen beslöt på de ordinarie föreningsstämmorna 2019 och 2021 om nya stadgar som 
ersättning för äldre stadgar från 1957 som i stora delar blivit inaktuella. I stället för inaktuella
delar gäller bestämmelser i lagen (1973:1150) om förvaltning om samfälligheter (SFL). Innan 
nya stadgar får tillämpas ska de granskas och registreras hos Lantmäteriet. Vid Lantmäteriets
granskning i slutet av 2020 framkom att de nya stadgarna behövde rättas i två avseenden. I 
övrigt godkändes vad föreningen beslutat.

Rättelserna avsåg att i kallelsen till ordinarie föreningsstämma ska finnas med uppgift om 
inkomna motioner – den uppgiften kan inte lämnas senare. Vidare ska protokoll från 
stämman justeras och finnas tillgängligt för medlemmarna senast inom två veckor efter 
stämman. Den tiden var inte rätt angiven i föreningens stadgar. Enligt Lantmäteriet ska 
ändringarna införas i stadgarna som i sin helhet ska beslutas på nytt. Styrelsen lägger nu 
fram förslag om stadgeändringar – ändringarna intas i § 14 och § 15 (motioner angivna i 
kallelsen, motion till ordinarie stämma senast 1 juni) och i § 22 (tiden efter stämma för 
medlemmarna att få ta del av protokollet – högst två veckor). 

Enligt Lantmäteriet ska det nya beslutet tas enligt de gamla stadgarna, dvs. vid två på 
varandra följande stämmor varav minst en ska vara en ordinarie stämma. Någon 
bestämmelse om minsta tid mellan stämmorna finns inte. Med hänsyn till att ändringarna 
gentemot stämmobesluten 2019 och 2020 är begränsade till två detaljrändringar och 
Corona-föreskrifter om möten kallar styrelsen till extra stämma samma dag som ordinarie 
stämma men före och separat från denna.

Kallelsen till den extra stämman samt stadgeförslaget skickas ut till medlemmarna samtidigt 
med kallelse och handlingar till den ordinarie stämman. Vid en extra föreningsstämma får 
endast i kallelsen angivna ärenden föras till beslut.

Förslag till dagordning vid den extra föreningsstämman:
1. Stämmans öppnande samt fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman samt två justerare tillika rösträknare att jämte 

ordföranden justera stämmans protokoll
4. Prövning att stämman kallats enligt stadgarna
5. Fastställande av dagordning
6. Beslut i första läsning av styrelsens förslag till nya stadgar
7. Övriga frågor, som inte får föras till beslut
8. Meddelande om var och hur protokollet från föreningsstämman finns tillgängligt 

efter justering
9. Mötets avslutande
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