
Stadgar för Toltorpsdalens Egnahemsförening  

(grundad år 1914) 

 
§1 

Denna förening, som är opolitisk, har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen. 

 

§2 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sju (7) ledamöter och har sitt 

säte i Toltorpsdalen. 

 

§3 

Varje hushåll i Toltorpsdalen kan få medlemskap i föreningen. Valfri myndig familjemedlem 

kan representera hushållet. 

 

§4 

Av styrelsen uppsatt medlemsförteckning skall vid anfordran uppvisas för medlemmarna. 

 

§5 

Årsavgiften erläggs vid varje kalenderårs början. 

 

§6 

Om föreningen upplöses skall dess tillgångar avsättas till allmännyttigt ändamål i 

Toltorpsdalen. Styrelsen är i gemensamt ansvarig för föreningens tillgångar. 

 

§7 

Föreningens kontanta medel skall förvaras i bank. Uttag får ske av kassören och av 

ordförande. Kopia av beslut från senaste årsmötet skall tillställas aktuell bank.  

  

§8 

Valordning 

Mom1 Styrelsen skall väljas vid årsmötet för två år i följd, med tillträde omedelbart efter 

mötets slut, dock så att tre eller fyra växelvis avgår. 

Mom2 Styrelsen konstituerar sig själv utom ordförande och kassören vilka utses av mötet för 

ett år i taget. 

Mom3 Två revisorer för ett år varav en sammankallande, utses av årsmötet samt för samma 

tid en revisorsuppleant 

Mom4 Val av lämpligt antal kontaktpersoner för ett år 

Mom5 Val av två valberedare för ett år varav en sammankallande 

 

§9 

Mom1 Styrelse- och revisionsberättelserna skall föredras vid årsmötet före valet, samt frågan 

om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det gångna året behandlas. 

 

Mom2 Revisorerna skall äga ständig tillgång till alla föreningens böcker och räkenskaper 

samt andra handlingar. Revisorerna får ej förvägras begärda upplysningar. 

 

Mom3 På samma möte bestäms styrelse och revisorsarvode. 

 



Mom4 Därjämte handläggs de ärenden som blir uppförda på föredragningslistan eller 

omedelbart föranleds av balansräkning eller styrelse och revisionsberättelse 

 

 

§10 

Medlem, som under året ej erlagt sin årsavgift, har förverkat sitt medlemskap. Dock bör 

kassören uppmana medlemmarna att inbetala resterande avgifter. 

 

§11 

Mom1 Ordinarie sammanträden bör hållas i mars och november på plats som utlyses av 

styrelsen. 

 

Mom2 Extra sammanträde hålles då styrelsen finner sådant påkallat eller om 20 procent av 

föreningens medlemmar så önskar. 

 

§12 

Mom1 Alla möten och viktiga ärenden skall genom kallelse delges medlemmarna 

Mom2 Ordförande för föreningsmöten utses vid varje möte ur styrelsen. 

Mom3 Över samtliga föreningsmöten skall föras protokoll. Detta skall justeras av ordförande 

jämte en justeringsman. Protokollet läses upp på nästkommande möte och läggs till 

handlingarna.  

 

§13 

Ändringar av dessa stadgar kan ske efter två efter varandra följande möten och då två 

tredjedelars majoritet är för ändring. Samma förhållande gäller vid föreningens upplösning. 

 

Dessa stadgar som enhälligt är beslutade på ordinarie möte den 10 april 1930  

 

med ändringar  

den 20 februari 1936,  

den 18 mars 1961,  

den 22 mars1980,  

den 29 mars 2003  

den 29 mars 2012 

träda omedelbart i kraft. /Styrelsen 


