
STADGAR 
 

Stadgar för Högbacka samfällighetsförening i Gävle kommun.  

Ändring av dessa stadgar skall för att gälla godkännas med två tredjedels majoritet på 

föreningsmöte. 

 

§ 1. Föreningens firma är Högbacka samfällighetsförening. 

 

§ 2. Föreningen har som ändamål att, ideellt och utan vinstsyfte, sköta den 

enskilda vägen i anslutning till Högbackasjön och i övrigt verka för en god 

närområdesmiljö, samt främja medlemmarnas intresse av en meningsfull fritid. 

 

§ 3. Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom 

belägna längs föreningens förvaltade väg. Till medlem kan också antas annan 

med intressen i områdets enskilda väghållning och närområdesmiljö. 

Medlemskap beviljas av styrelsen. Ansökan om medlemskap får avslås endast 

om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål 

och intressen. Uteslutning av medlem får beslutas av styrelsen om medlemmen 

försummat betala medlemsavgiften eller motarbetat föreningens intressen och 

ändamål. 

 

§ 4. För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Gävle kommun. Styrelsen 

skall bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter samt 1 suppleant. 

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsmöte. 

Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. 

Första gången val äger rum skall två ledamöter väljas på endast ett år. 

Föreningsmötet utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt 

konstituerar styrelsen sig själv. 

 

§ 5. Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om 

förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 7 dagar före 

sammanträdet.  

Suppleanterna skall för kännedom erhålla kopia av kallelsen. 

Ledamot som är förhindrad att närvara skall snarast meddela ordföranden som 

kallar suppleant i ledamotens ställe. 

Suppleant som ej ersätter ledamot har rätt att närvara vid sammanträde, men har 

ej rösträtt. 

 

§ 6. Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva 

antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening 

om vilken de flesta förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds 

av ordföranden. 

Utan att ha angivits i kallelsen får fråga avgöras om minst två tredjedelar av 

styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. 

Den som har avvikande uppfattning i fråga får anmäla reservation mot beslut. 

Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. 

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar 

datum, deltagare, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt eventuella 

reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller den som vid förfall 

för ordföranden lett sammanträdet. 



 

§ 7. Styrelsen skall: 

 Förvalta föreningens tillgångar och sörja för att den enskilda 

väghållningen på det i § 2 nämnda vägnätet upprätthålls till gagn för dem  

som har anledning att färdas på vägarna 

 Föra redovisning över föreningens räkenskaper 

 Till föreningsmöte avge förvaltningsberättelse avseende verksamhet och 

ekonomi 

 I övrigt verkställa det som föreningsmötet beslutar 

 

§ 8. För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på årsmöte 

utse 2 revisorer. Mandattid för revisorerna är två år. 

Revisionsberättelse skall avlämnas till styrelse minst en vecka före ordinarie 

föreningsmöte. 

 

§ 9. Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden      1/1 - 31/12. 

 

§ 10. Ordinarie föreningsmöte (årsmöte) skall hållas under juli månad varje år 

på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Styrelsen kan, när den finner det nödvändigt, utlysa extra föreningsmöte. 

Om minst en femtedel av medlemmarna så kräver skall styrelsen utlysa extra 

föreningsmöte. Vid sådant krav till styrelsen skall denna skyndsamt ordna 

sådant extra föreningsmöte. 

 

§ 11. Styrelsen kallar till föreningsmöte minst 14 dagar före mötet. Det skall ske 

genom uppsättande av kallelse inom området och/eller meddelande via 

Högbacka campings hemsida flik Vägföreningen. 

I kallelsen skall anges tid och plats för mötet, vilka ärenden som skall avhandlas. 

 

§ 12. Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. 

Motion som skall behandlas på ordinarie föreningsmöte skall vara styrelsen 

tillhanda senast 3 veckor innan föreningsmötet. 

 

§ 13. Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande för mötet 

2. Av styrelsen utsedd/ val av/ sekreterare 

3. Val av två justeringsmän 

4. Styrelsens och revisorernas berättelser 

5. Ansvarsfrihet för styrelsen 

6. Förslag från styrelsen eller inkomna motioner 

7. Arvoden till styrelse och revisorer 

8. Styrelsens förslag till budget och utdebitering 

9. Val av styrelse, ordförande och suppleant 

10. Val av revisorer 

11. Val av valberedning 

12. Övriga frågor 

13. Meddelande om var protokollet kommer att finnas tillgängligt 

efter justering. 

 

Vid extra föreningsmöte behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13. 



 

§ 14. Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. 

Röstberättigad medlem som är närvarande vid föreningsmöte har en röst. 

Medlem som ej erlagt debiterad medlemsavgift saknar rösträtt. 

Val skall ske med slutna sedlar om någon så begär. 

 

§ 15. Föreningsmötesprotokoll skall justeras inom två veckor efter mötet och 

därefter hållas tillgängligt för medlemmarna. 

 

§ 16. För det fall årsmötet beslutar upplösa föreningen skall överskjutande 

tillgångar fördelas mellan medlemmarna enligt huvudtalet 

 

Dessa stadgar har antagits vid möte den 17 juli 2021. 

 

 

 

………………………………………………. 

Lennart Proos 

Ordförande Högbacka samfällighetsförening 


