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§  1. 

Föreningens ändamål är att tillvarataga medlemmarnas 

gemensamma intressen i egenskap av villaägare på Kungsgärdets 

småstugeområde. 

§  2. 

Medlemskap i föreningen kan erhållas av varje villas ägare inom 

Kungsgärdets småstugeområde, som hos styrelsen därom anhåller 

och erlägger stadgad årsavgift. 

§  3. 

Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse på 5 

personer, vilka väljas av årsmötet för en tid av två år. Av dessa äro 

första gången 2 i tur att avgå efter ett år, vilka, avgöres genom 

lottning. 

§  4. 

Styrelsen konstituerar sig själv utom vad beträffar ordförande, 

vilken väljes av årsmötet det år den sittande är i tur att avgå. 

§  5. 

Arvode till styrelse och revisorer bestämmes av årsmötet. 

§  6. 

Det åligger styrelsen att: 

Mom.1, att vid årsmötet framlägga förslag om årsavgiftens storlek; 

Mom 2, att till årsmötet upprätta verksamhetsberättelse som då 

föredrages; 

Mom. 3, att verkställa av föreningen fattade beslut; 



Mom. 4, att förvalta och förvara föreningens tillgångar och 

inventarier för vilka de gemensamt äro ansvariga. 

§  7. 

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens 

räkenskaper väljes på årsmötet, för en tid av ett år, 3 revisorer och en 

suppleant. 

Revisionsberättelsen, som skall föredragas på föreningens 

årsmöte, skall delgivas styrelsen före januari månads utgång. 

§  8. 

Alla val ske medels öppen omröstning och är enkel majoritet, av 

de i mötets deltagande, gällande. Om någon medlem så fordrar skall 

valet ske med slutna sedlar. Rösträtt får utövas av endera mannen 

eller hustrun. 

§  9. 

Årsmöte hålles med föreningen i februari månad. Extra 

sammanträde hålles då styrelsen eller revisorerna finna 

omständigheterna så  påfordra, eller då minst 1/5 av föreningens 

medlemmar med uppgiven orsak hos styrelsen därom skriftligen 

anhålla. 

Kallelse till sammanträde skall ske senast åtta dagar före 

sammanträdets hållande, på så sätt, som av årsmötet bestämmes. 

§  10. 

Om någon medlem önskar en viss fråga av viktigare natur 

behandlad, skall han meddela styrelsen härom i så god tid att den 

hinner förberedas före det möte den avses behandlad. 

 

 

§  11. 

Medlem som på ett år icke erlagt stadgad medlemsavgift, 

uteslutes ur föreningen. 

Vidare kan föreningen bestämma att utesluta medlem, som på 

något sätt skadar eller motarbetar föreningens intressen. 

§  12. 

Medlem, som förverkat sitt medlemskap, äger icke någon rätt 

till föreningens medel. 

§  13. 

Ändring av dessa stadgar kan ske endast på årsmöte. 

Förslag till stadgeändring skall skriftligen inlämnas till styrelsen 

senast den 15 januari. 

§  14. 

Beslut om föreningens upplösning äger ej giltighet med mindre 

än att 4/5 av de, vid två på varandra, med minst en månad 

mellanrum, varande möten, närvarande medlemmar så bestämma. 

§  15. 

Upplöses föreningen, skall dess eventuella tillgångar användas till 

något allmännyttigt ändamål inom Kungsgärdets småstugeområde. 

§ 16 

Dessa stadgar äro på sammanträde den 14 november 1938 

fastställda. 

Gunnar Ytterberg C.M. Wallin 
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