
Avskrift av Aktbilaga F.

STADGAR

for ...f of.ter:ra.s ..vågf.orening ..i....T.jårn.o....jo:d.r.egisterso.cke.n...av-...Str.cjnsta.d s...kommun ..i.. Gote-

I Vågfiireningens benåmning och åndamål

$1

Ftireningen har 
- sedan ett jåmlikt lagen den 3 september 1939.om enskilda vågar (EVL) den

mål att ombescirja och b,ekosta våghållningen i fråga orn de vågar vilka frirklalats vara foreningens
samt att handha de i f<ireningen ingående fastigheternas gernensamrna angelågenheter i ovrigt rorande
dessa vågar. Vad nu sagts gåller åven sådan annan allmån plats ån våg so,ru forklarats yara fdrepingens,

Våghållning omfattar byggande av våg, rågunderhåll och vintervåghålining (3 $ f6rsta
Ej må frireningen utova verksamhet, som år fråmmande fiil dess nu angiyna åndamå1,

taget att ombesdrja vågbelysning (71 $ tredje st EVL).

st EVL).
foreni4gen dock obe-

II l'Iedlernskap

$2
I'Iedlem av vågforeningen år ågare till fastighet eller dårmect i fråga om våghållningen jårnstållcl

egendom som i sin helhet eller till någon del år belågen inorn grånserna frir vågforeningens om-
råde. Ågare av fastighet, som inom o,mrådet omfattar allenast våg, gata, jårnvåg, spårvåg eller ka-
nal år dock medlem av fcireningen endast om fastigheten provats skola deltaga i vågforeningens
våghållning.

Den, som innehar fastighet med ficleikommis,srått eller eljest utan vederlag besitter fastighet på gruncl av
testamentariskt forordnande, skall vid tillåmpning av EVL anses såsom fastighetens ågare (5 $ andra st EVL).

I ågares stålle svarar den, som innehar fastighet på såclana villkor att han, dår fastighetsskatt frir fastigheten
skall utgå, jåmlikt kommunalskattelagen år skyldig erlågga dylik skatt (5 $ tredje st EVL).

III Vågfiireningens styrelse

s3

och bestående av .. .tre.......... ... ledamoter jåmte .ty-å...... suppleanter.
En av styrelsens ledarnciter utses av. lånsstyrelsen. Ovriga leclamriter och suppleanter våljs av

ftireningen for en tid av två^år. F-rirsta gången styrelseval åger rum enligt dessa stadgar skall clock
ttGfit'styrelseleclamotaffi och SS suppleantu våljas fcir allenast ett år. Avgåencle styrelseledamot eller.
suppleant kan återvålias.

1) Utdver stadgar ha efter vissa paragrafer i desamma med fin slil
enskilda vågar i dess lydelse den 1 juli 1961, avsedda att tjåna som
beståmmelser om vågf6renings organisation och fdrvaltning, se åven

Bl 0547. 5 000. sRA 870.34

intagits vissa upplysningar om innehållet i lagen om
vågledning i fdreningens verksamhet. Betråffande lag-
88-92 g$ lagen om enskilda vågar.



\'Iecllernmarna i ftireningen utser ordf6rlinde bl:tnd stl,r'elseleclamilteln:r. I irvrigt konstituerar st_v

lelsen sig sjålv.

Ircireningens stvrelse skall enligt EVL bestå av tre ellel fem iedamoter', vilka skall vala bosatta hår' i liket.
Str.relsen sliall ha sitt såte inom den komrnun, clår' foleningens omr-åcle i sin helhet ellel till strirsta delen år
belåget. Den ar. stylelsens ledamdter, som utses av lånsstyrelsen, rnå av foreningen åtnjuta arvode med belopp,
som, dår' riverenskommelse ej han tr'åffas, beståmmes al lån,sstyrelsen; de ovriga våljs av frireningen (88 $
femte st EVL).

Åndå att den tid, frir vilken styrelseledamot blivit utsecld, ej geitt till ånda, må han skiljas från uppdraget
genom beslut av fdreningen. Stylelseledamot, utsedd ar lånsstvrelsen, må dock endast av densamma skiljas fr:1n
sitt uppdrag (52 $ andra st 88 S åttonde st EVL).

Har st1'relseledamot avgått eller den tid, frir r.illien han blivit vald, g:ltt till ånda utan att anmålan om nytt
val sketi, och år' styrelsen med kvarstående ledamtiter ej besiutftir', eller saknas eljest behorig styrelse, skall låns-
styrelsen på yrkande av någon, vars rått kan vara beroende av att styrelse finnes, forordna sy,ssloman att, intill
dess efter inkommen anmålan orn verkstållt val fdroldnanclet återkallas, antingen ensarr eller jåmte de styrelse-
leclamoter, sorn må finnas, fdrvalta foreningens angelågenhcter och foretråda fdreningen på sått om styrelse
finnes nedan stadgat. Sy.ssloman njute av forenirrgen an.ode, som beståmmes av lånsstylelsen (52 $ fjålde st
EVL).

Anmålan om val av styrelse eller åndring i dess sarnmansåttning skall ofordrdiligen gdras hos lånsstvr-elsen
(52 $ tredje st EVL).

Då styrelse utsetts eller åndring i dess sammansåttning sliett samt clå frirordnande av syssloman ågt rurn,
sliall på vågforeningens bekostnad underråttelse dår'om intågas i lånskungrirelselna (52 $ femte st EVL).

$l
Iror att styrelsen skall vara beslutf<ir erfor:dras att dess ordinarie ledamoter beho,rigen kallats

till sammantråclet samt att minst .........två........... niin,arande leclamciter, orclinarie eller suppleanter',
iir ense om beslutet.

Iiallelse till styrelsesammantråde, vilken skall ir-rnehålla uppgift orn forekommålnde år'enden, skall
av ordfdranden utfårdas minst sju dagar ftire samrnantrådet. Ledamot so'm iir forhindrad att nårvara
har att ofordrcijligen befordra kallelsen vidare till suppleant. Utan hinder av vad sålunda stadgats
skall stvrelsesammantråde anses behorigen utlyst om samtliga ordinarie leclamoter infunnit sig vid
sammantrådet.

Ledamot eller suppleant som varit nårvarande vid sammantrådet anses ha deltagit i dår fattat
beslut, såvida han inte anmålt reservåtion mot beslutet.

Vid styrelsens sammantråden skall foras protokoll.

Som styrelsens beslut gåller', dår ej annorlunda år i clessa stadgar bestårnt, den mening, om vilken vicl st-v-

r.elsesammantråde de flesta lostande forenar sig, men vid lilia r-ostetal clen mening, som bitråds av ordftiranden
vicl sammantrådet (54 $ tredje st EVL).

Ledamot av styrelsen åger ej deltaga i behandling av fråga rdrande ar.tal mellan honom och ftileningen, ej
heller angående avtal mellan ftireningen och tredje man, dår han i frågan åger ett våsentligt intlesse, som lian
vara stridande mot foreningens. Vad sålunda stadgats åger motsvarande tillåmpning betråffande råttegång eller
annan talan mot styrelseledamoten eller tredje man (54 $ fjårde st EVL).

Ledamrjter av styrelse fdr vågfdrening, vilka genom att ovelsklida sin befogenhet eller eljest uppsåtligen
eller av vår'dsldshet tillskynda fdreningen skada, svaral ftil sliadan en frir alla och alla fcir en; svaral också på
sått nu nåmnts frir skada, som de genoln tivertrådelse av beståmrnelse i EVL eller i dessa stadgar tillslil'ndar
tredje man (55 S EVL).

s5
Styrelsen skall tillse att egendorn under cless forvaltniirg år fdrsåkrad till betryggande belopp samt

att for fcireningens kassaforvaltning finns betryggande garantifrilsåkring. Kontanta tillgångar skall i
den mån de inte o,medelbart tas i anspråk for utbetalningar placelas på såti sorn blivit godkånt viit
orclinarie f cireningssammantråde.

srt
St--vlelsen skall fora nog€jrann forteckning over mecllemrnamrr i foreningerl, upptagande varje fas-

tighet eller mecl fastighet hår jårnstålld egendom sarrrt dess andelstal i foreningen. Styrelsen skall
dessutom tillse att firrtecknir-rg finns iiver de vågar och andra allnånna platser, sorn frjrklarats vAra
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{l

foreningens. Vidare skall styrelsen tiil det årligen återko,rnrnande ordinarie samrnantrådet n'red våg-
foreningen avge stl'relseberåttelse fcir det gångna verksarnhetsår'et, rrppg6ra forslag till åtgårdel att
utfcjras under foljande verksarnhetsår' sarnt fc-rrslag till utgifts- och inkomststat och debiteringslångd
utvisande det belopp som skall uttareras och vacl dårav lrelciper på r':rrje rnedlem enligt clet fcir den-
sarnma gållande andelstalet.

Bidragen uppbårs av styrelsen och skall, om o.rclinar-ie sammantråcle inte beståmrnel annat erlåg-
gas inoru två månader efter ordinarie samrnantråde p:1 sått styrelsen anvisar. Iifter sagda tid skall
styrelsen uppråtta restlångd och omedelbart foranstalta om indrivning av restetande bidrag jåmte
indrivningskostnad.

Ej må styrelsen upptaga lån for fcireningen i annan ordning ån som stadgas i 92 $ andra stycket
EVL.

Styrelsen åger att i enlighet med EVL, staclgalna och ftireningens beslut, dår' cletta ej år' mot stadgarna ellel
mot lag stridande, ombestilja den gemensamma våghållningen och i dvrigt forvalta f<ireningens angelågenheter.
Styrelsen åger att i allt vad som ror den gemensamma våghållningen sjålv eller genom ombud ej mindre i fcit'-
hållande till tredje man handla på fdreningens vågnar' ån åven infcir domstolar och andra myndigheter foretr'åda
foreningen (54 !i forsta st trVL).

Vågfrirenings medlemmar skall årligen, var efter sitt andelstal, tillskjuta nddigt fcirlag samt, om f<irlaget ej
forslår till tåckande av årets utgifter, fylla bristen.

Dår vågftirenings utgifter for vågbyggnad, fiir gåldande av elsåttning enligt 75 $ EVL eller fdr annat ånda-
rnåI, som ej år att hånfora endast till vågunderhållet, vinielvåghållningen eller forvaltningen under året, beråk-
nas bliva ,så betydande att de sliåligen bor fdrdelas på flera år, må frireningen efter lånsstyrelsens medgivande
for tåckning av viss del av dessa utgifter upptaga lån att återgåldas genom årliga amorteringar under flela,
hrigst tio, år enligt viss av lånsstyrelsen godkånd plan (92 $ EVL).

$7
Det åligger styrelsen att over sin frirvaltning fora nogglanna råkenskaper som skall avslutas per

clen . . .,. L-Q....apr11..........

en rnånad dårefter.
Styrelsen skall i god tid frirl:rereda cle årenden sorn skall forekornma vid foreningssammantr'åate.

Styrelseberåttelsen och iivriga handlingar i frirekomrnande årenden skall minst sju dagar fore fdrenings-
sammantrådet hållas tillgångliga på plats, som anges i kallelse till sarnmantrådet.

IV Fiireningssammantråden

$8
Ircireningsmedlernrlars rått att besluta i vågfdreningens angelågenheter utovas på samrnantråde

med foreningen. Ordinarie sqntnzctntrtide skall årligen hållas re,Ir{rGA under iu}i månad
på tid och plats som styrelsen beståmmer. Ertra sammantrtide skali utlysas då styrelsen eller revi-
sorerna dår'tili finner anledning åvensom då minst en ferntcdel av foreningens rostberåttigade rned-

lernmar i framsiållning till styrelsen for uppgi'i'et åndamål påfordrar sådant.

se
Vid rostning skall oldforanden anieckna det rostetal for vilken medlerns avgivna rost gåller på

vederbrjrandes rristsedel dår sådan frirekommer. Eljest sker anteckning på annat kontrollerbart sått,
dår ett sådant an[gcknande år av betydelse.

Alla val .t 
"t Æ*uåoo,x*nxxfnffi :do&qrxmcrrrniiidE{xkxsiut:dronrcrcnxus

x-ro0irffx0{sd{abgJfuxxk dårest inte minst fem medlenmar påfordrar sluten omrostning.

På frileningssammantråcle må rdstriitt for fastighet, som ingår i fiireningen, utti'r'as av den, som enligt 5 $ EVL
har att svala ftir fullgiirande av fastighetens bidlagsslil.ldighet, efter det andelstal som efter ty i 76 $ EVL sågs

skall vara beståmmancie f<ir fastighetens delaktighet i r'åghåilnings,skyldigheten (88 $ sjunde st EVL).
Nlecllem som icke gåldat fdrfallet bidrag år forlustig sin rtistrått intill dess betalningen fullgtires. trj må

någon utrit'a rostrått fdr mer ån en tiondel av medlemmalnas sammanlagda, på sammantrådet ftiretrådda an-

delstal. Ej heller må någon sjålv eller genom ombud eller såsom onebud fcir annan deltaga i behandling av fr'åga
lrirancle avtal mellan honom och f<ireningen eller angåencle avtal mellan denna och tredje man, dår han i frå-

f,r

ål
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gan aiger ett r'åsentiigt intresse, som kan vala stlidande mot foreningens. Vacl såIunda stadgåts åger motsva-
lancle tillåmpning betr'åffande råttegång eller annan falan mot honorn eller tr.edje man (56 I f.;t.iu st EVL).

\ricl avgorande av fr'åga, som riir uteslutande sådan clel av r'åghållningen, clåri allenast vissa ay cle våghåll-
ningsslil'ldiga år' pliktiga att taga del, tillliommer- endast clessa våghållningsskyldiga r.ostrått (b6 $ anclra st
trvL).

Ircir Ileslut vid sammantråc'le erfoldras, dår ej i staclgarna finns fdr visst fall annolledes beståmt, alle'ast
enkei pluraliiet i ltistetal, beråknat på sått ovan nåmnts. Vict liha riistetai avgdres val genom lottning, i anclra
flfigor gåller den mening, som bitrådes av de flesta rostancle, eller', om jåmvål antalet r6stande år lika, av
orclfrjlanden vid sarnmantrådet (56 $ tr.edje st EVL).

N{enar medlem av våigfdlening, att beslut som fattats på sammantriicie iclie i behririg orclning tillliommit
elier eljest strider mot lag eller folfattning eller rnot staclgalna eller lir'å1ker hans rått såsom mecllem av frir-
eningen, åger han hos lånsstyrelsen ftira talan mot beslutet genom besvår, som jåmte det rivelhlagancle be,slutet
skall vala dit inkomna inom trettio dagar från beslutets clag. Forsummas clet, vare rått till talan mot beslutet
fcirlorad. Åndå att talan f<ires mot beslutet, gånge clet i verkståilighet, clår ej lånsstyrelsen annorluncla foror-cl-
nar' Talan soln nu nåmnts må i fall, då rristrått å sammantr-åde frir fastighet utovas av dess innehavare, fo-
ras ej minclre av denne ån år'en av fastighetens ågare. Samma befogenhet tillkommer nyttjanderåttshavare, som
enligt avtal har- att fullgdra ågales fcirpliktelser mot foleningen (88 $ sista st EVL).

Formenar medlem av vågforeningen eller nyttjandeliittshavare, som ovan omformåles, att verkstålld uttaxe-
ring eller frirclelning på medlemmarna av uttaxerat belopir ej år med lag riverensståmmande, åger han hos låns-
strrlelsen scika r'åttelse i den gjorda debiteringen genorn besvår, som jåmte styrkt avskrift av debiteringslångden
skall vala dit inkomna inom trettio dagar efter clet samurantråde, på vilket långden varit framlagd frir gr.ansk-
ning. Åndå att besvår sålunda anforts, skall på tirl, som av frireningens styrelse beståmts, uttaxerat bidrag inbe-
talas, vicl åventyr att, dår ej lånsstyrelsen annorluncla forordnar, beloppet må utsdkas i enahancla orclning som
om betalningsskyldig vore genom lagakraftågande dom ålagd (g9 $ andra st EVL).

$10
Iiallelse till sammantråde med ftjleningen utfårdas av styrelsen. Iiallelse, vilken shall innehålla

uppgift om forekommande årenden, skall ske ......minst..fj.o.rt.on dag.a.r.-i....f.o.r-rl:åe...del-s....dårl€ienom
at.å ansl.ag...fås.tes...på.."Iåmplåg...p.}at.s.inom...f.oren.ingens verks.amhetsområd.e."...d.e.l.s..gen.on

Andla folekommande rneddelanden bringas genoin styrelsens forsorg till medlemmars liånne-
clom ......p.å....enahånda.....såi.t.,........

Underlåtel styrelsen att i foleskriven ordning kalla mecllemmarna till ordinarie sammantr.åde, eller. har sty-
lelsen ej senast två vechor efter påfordran, sorrr i $ 8 i clessa stadgar- sågs, utlyst extra sammantråde att håIlas
så snart det med iakttagande av f<ileskriven kallelsetid lian ske, eller finns ej behririgen utsedd styrelse, clå
skall liallelse, som utfårdas av minst en femtedel av mecllemrnalna, åga samma giltighet som kallelse av st-y-
relsen (57 S EVL).

s11
Vicl ordinarie foreningssammantråde skall foljande årenclen frirekornrna:

1. Val av ordf6rande for samrnantråclet.
2. Val av två justeringsmån.
3. Styrelseberåttelsen frjr det gångna verksarnhetsåret.
1. Revisionsberåttelsen jåmte frågan om ansvarsfrihet for styrelsen.
5. Inhomna årenden o,ch motioner.
6. Granskning av styrelsens forslag till åtgårder att utfriras eller påbdrjas under arbetsår'et.
7. Beslut om arvode till nåstkornmande år-s styrelse och revisorer.
8. Granskning av styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat och till debiteringslångd.
L Val av styrelseledamoinr och suppleanteo)csant utseencle av styrelseordfciralcle.

10. Val av reyisor och snppleant.
11. \rad styrelsen eljest vill hånskjuta till sammantr'ådet.
12. Ileståmmande av tid och plats ftir protokollsjustering och fcir protokollets tillgånglighållancie fijr

medlemmarna.
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s12
tr,Iotionel skall fcir att kunnr upptagas till behanclling r-ict orclinarie sarnmautråde vara stvrelsett

rristetal som overstiger hålftcn av fiireningens hela rdstet:rl må dock jårnvål senal-e våckt fråga

upptagas till behandling vid sammantrådet.

$13
Jlstering av sarnmantrådesprotokollet verkstålls sen:rst tolv dagar efter sarnrnantr'ådet på tid och

plats, som ordforanden beståmmer och vid samrnantrådet tillkånnager. Dårvid underskri'r's protokollet.

med anteckning om justeringen av o'rdfriranden och justelingsmånnen.

Over beslirt, som på sammantråde fattas, skall genorn st1'relsens forsor.g f6ras plotolioll, villiet senast fjorton
clagar eftei' sammantrådet sliall vara fdl foreningsmecllemrnarna tillgångligt (56 $ fjår'de st EVL).

V Revision

$14
F6r granskning av styrelsens åtgårder och råkenskaper skall på ordinarie sammantråde utses revi-

sorer iåmte suppleanter for dessa. Forsta gången val åger rurn våljs två revisorer med två supple-

anter, av vilka en reviso,r och en suppleant våljs for ett år, de dvriga for två år. Dårefter våljs

årligen en revisor och en suppleant fdr två år. Avgående revisor och suppleant kan omvåljas.

Revisionen skall vara verkstålld senåst tre veckor fore o,rdinarie samrnantråde.
Revisionsberåttelsen skall under minst sju dagar fore det ordinarie sammantrådet av ordfrjranden

hfillas tillgånglig fcir medlemrnarna på plats som anges i kallelse till sammantrådet.

VI Åndring aY stadgarna

$15
Åldring av dessa stadgar skall for att bli gållande antagas vid två på valandra f6ljande samlnarl-

tråden, varav minst ett ordinarie, samt dårefter faststållas av lånsstyrelsen.

Sådan åncfu-ing av dessa stadgar som ftiranleds av beslut jåmlikt 85 $ EVl, biir dock gållande sed:rn

ånclringen antagits vid endast ett foreningssammantråde och dårefter fasistållts åv lånsstvrelsen.

Innan stadgarna forsta gången faststållts av lånsst-vi'elsen, blir stadgeforslag eller åndling i tidigare antaget

staclgefrirslag gållande, ,seclan clet antagits vicl ett sammantriide och dårefter faststållts av lånsstyrelsen (se

88 S EVi,).

På tjånstens vågnar:

Sven H Pettersson

..... ... Sv-en...H...P.et.t.e.rsson ..............

Ftirriittningsman

LizzLe Bjorklund
Lizzte Bjorklund
Ingenj or

Bestyrkes i bjd.nsten ,eu
#4r; ryåæ**ø


