
Årsstämma 2011 i Gräsåkers samfällighetsförening

Regler för Gräsåkers samfällighet

Denna framställan från styrelsen baseras på ett behov som identifierats under året avseende tydliggjorda 
regler. Idag finns ett antal regler implicit beskrivna i Gröna Boken. Tydliga regler behövs både för föreningens 
medlemmar, och som stöd för styrelsen vid beslutsfattande i t.ex. ärenden som rör frågor av bygglovskaraktär 
och andra frågor där beslutets inriktning inte skall vara beroende av den aktuella styrelsens personliga åsikter. 
Det behöver också tydliggöras hur en regel kan nyskapas, förändras eller upphävas på ett kontrollerat sätt. 
Syftet med att tydliggöra reglerna är att öka och bibehålla en god trivsel i området.

Förslaget är att en ny paragraf (§ 21) läggs till våra befintliga stadgar med följande lydelse;

§ 21 REGLER INOM SAMFÄLLIGHETEN

Som tillägg till föreningens stadgar finns dessutom en uppsättning regler som gäller för föreningens 
medlemmar och för styrelsens agerande. Syftet med tydliggjorda regler är att öka och bibehålla en 
god trivsel i området. Förslag på nya regler och ändringar i eller borttag av befintliga regler kan lämnas 
av föreningens samtliga medlemmar. Förslagen skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka efter att 
kallelsen till stämman har gått ut. Beslut om fastställandet av en ny regel och ändring i eller borttag 
av en befintlig regel görs vid föreningsstämman. Vid dessa beslut krävs 2/3-dels majoritet. 
Förändringsförslaget måste finnas tillgängligt för föreningens medlemmar senast en (1) vecka före 
stämman. Vid stämman tillåts att regelförslagets lydelse modifieras i viss utsträckning, men den 
ursprungliga intentionen skall kvarstå. En förteckning över gällande regler skall hållas av styrelsen och 
vara tillgänglig för föreningens medlemmar.

Bifaller stämman tillägget till våra stadgar (ytterligare ett beslut krävs vid nästa stämma)?

Vid bifall uppdrar föreningen åt styrelsen att utifrån Gröna Boken och egna idéer utforma regelkandidater för 
beslut vid nästa stämma. Det är även fritt fram för föreningens medlemmar att inkomma med egen förslag, 
endera till styrelsen under året, eller direkt vid nästa stämma.


