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Stad.gar .för Treviksgårdens Tomtägarförening antagna
via. iöre.ni.ngsraöte i Torö Byggdegård. 1978-08-05'
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Treviksgårhenå Torntägarförening utgör en partipolitisk
neutral_ sammanslutning av ägare av fastigheter i-nom

Treviksornråde t .

Föreninge4 har till uppgift att skapa trvisel och sam-

hörighet" inom onråd.et och att tillvarataga med-lemmalnas
intråssen i deras egenskap av ågare av fastigheter inom
område t.

$z
Föreningens verksamkretsornråde är Treviksonråd"et på

Torö.

$r
Fastighetsägare inom föreningens verksamhetsområd"e kan
vinna inträd-e i föreningen.

$+

Fastighetsägare inorn föreningens verksåhetsområd"e, vilken
ei ä.r medlem i föreningen el1er icke erl-agt faststäl]d-a
avgifter - såvä1 årsavgift som eventuella utd.ebiteringar -
må av styrelsen uteslutas från uppnåd-d-a förmåner för
medlemmarnas räkni.ng och äger ej rätt att d-eltaga i
föreni-ngens möten.

$l
Föreningens verksarnhetsår 1öper från d-en 1 juni till d-en

11 naj pafOfjande år. Föreningsmöten är ordinarie års-
nöte och eventuefla extra nöten. Föreningen samnanträd-er
tili ord-inarie årsmöte på av styrelsen utsed"d tid- och
p1ats, dock högst tre månader efter räkenskapsårets sfut.
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t<åirerse'rtiI.t årsmöte ska'll tillsammans med det för mötet
,itststdlfidlj .plsgtam$et rnilst '14 dagai i förväg me4de'las
sam!l-ipp nre'.l,l.rtn.". Kalleise tiIl extra möten., förfares
'på Oamma:.:'r;ä{'t ; som p. l'I .årsmö te t.

:
'1t : t'_. .lr. .:

;



. :: a. ..^ .

.'I , ...-.. .;.

\Ii Ä f Äroni noqmäto' ä,oo*'iirr ite '
f v! uf r+rrrf "".: '" .*ä- "-. at..-:* u -

genom f1illmakt.rnå sk€';; yalrvi-d
rätt -för-xoer ä4 en: fullmdkt'. '. :...'.

.'i

.'

ned]äm'. en rösf :
. "i -

med]am dock e.l
..\.

t-
Räc*.ni na
äc"pr röqt-*ö"*

$e

All omröstning vid föreningsnöte verkstäl1s öppet, därest
ej mötet för visst fall beslutat, att omröstningen skall
vara sfuten. Vid- lika röstetal äger mötesordförande
utslagsröst, d"ock ej vid vaf, där ]otten avgör.

!9
Vid- årsrnötet skall fö1jand-e ärenden förekonrna till behand-
Iing:
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3eslut om ansvarsfrihet åt styrelsen för räken-
skaper och förvaltning.

Beslut orn arvoden ti11 styrelse -och revi"å""".

Fastställande av antal- 1ed-amöter i styrelsen
och mandattid,er.

Va1 av ledanöter i styrelsen enligt $ 1 1 '

Faststäl1-ande av antaf suppleanter i siyrelsen.

Val av suppleanter i stYrelsen.

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

Val av valbered-nlng.

Faststä}1.and9..avi 4vgifter3as storlek.
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Ä rend-eni'vi l&a,4J,," styre I s ön 
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]. 

enlichet roed- $ ro.

Övriga ärendeni -.som nötet-beslutar upptaga ti11
behandling-. 'Intlll dess ord-I. 'för mö'tet blivit
utsedd för6s orilet av styrelsens ordf. eller
vice ordf.

Uppgörande av förteckning över närvarande ned-
lemmar med notering av eventuelfa fufLnakter.

Val av ord-förande och övriga funktionärer för
nötet. 

,

Fråga om kaflelse ti11 rnötet behörigen skett
entigt$$5och10.

Föred"ragning av förvaltnings- och revisions-
berättelse. l
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Ärende" 3oln med-Lem. önskar få !ehand.lat vid" ord"inarie års-
mäte- skat'l .senast 1 nånad före nötet skriftligenuv vv i v-*++

anmälas ti11 styrelsen. Föredragningslista ti11 årsmötet
skal] 1!i'l1Istä1las medlemmarna senast 2 veckor före års-
mötet.-l:pbr.edragpi.ngslista ti11 extra möte skall bifogas
katlelse;'enligt $ 5.
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Föreningens angelägenheter handhas av en på ord-inarie
årsnbte ,vafd- styrelse. Styrelseled-anötet vä1jes för en
tid- av två år, d-ock så att högst halva antalet styrelse-
leflarnöter vä1jes varje år. Vid- ökning av antalet led-drnöter
skall santid.igt nand-attid- för de va1d.a anges. Suppl.
väljes för en mand-attid. av ett år. Avgåend-e led"amöter
kan omväljas.

$ rz

styrelsen utser inon sig vice ord"f. samt inom eller utom
sig övriga erford-erliga funktionärer. Styrelsen är
beslutför d"å minst hälften av antalet led-anöter är
närvarande. Som styrelsens beslut gäI1er den mening om

vilken d"e ftesta röstande förenar sig., nen vid- Iika
röstetal den mening som biträd-es av ord"föranden.

$ tr

Det åliggeT styrelsen att hand"ha föreningens angelägenheter.
Styrelsen skalI för föreningens äntlanåI förvalta d-ess

ti1lgångar samt ned-d-e1a bemynd-igand.e och teckna föreningens
firmå. Föreningens räkenskaper skall avslutas vid utgången
av d-ess verksamhetsår. Årtr-igen skal1 styrelsen avge
red-ovisning och berättel-se över hand.havand.et av föreningens
ned-el och.sina åtgörand-en i övrigt.

$ r+

styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott bestående av
högst fem personer, vilket har att rnellan styrelsens
sarnmanträd-e hand-ha föreningens angelägenheter. Styrelsen
äger vid-are att i en arbetsordning med-deIa närmare
6sgleimmelser f ör arbetets bed-rivande.
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.. Tå årsmötet. btce.Il väIjas en valbereCning. Valbered-ningen
. slcall. i'goj 'tid- till-:styrel.sen avgd förslag till ny
' 'styre.ise r,; 3iyr.elserf äger rätt ad jungera medlem ti11 val-
/- ?'arodni'nqen've!vurr5
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Avgiftån- ior löpand,e verksamhetsår bestämmes på ord"inarie
års.nötä bch bör .inbetalas ti11 föreningen före novenber
månad.s. utgång det verksamhetsår avgiften avser'

$ tz

Beslut om ändring av dessa stadgar el1er on upplösning
av föreni_ngen nå fattas på ord.inarie årsnöte. För giltig-
het av såd-ant beslut erfordras att d-etsanma fattas
antingen av ett årsmöte med- Finst 1/4 av samtliga av
givna-rö,Lter el.1er ock av två näst efter varandra föIjand"e
ordinarie årsnöten med- enkel najoritet.
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vid. föreningens upplösning skall d.ess tillgångar i enlig-
het rned. av årsrnötet fattat beslut disponeras för änd"anåI
som må anses gagrla föreningens sfyten.
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