
	  

	  

PROTOKOLL	  FRÅN	  EXTRA	  ÅRSMÖTE	  I	  VANSJÖN-‐NORDSJÖNS	  VÄL,	  	  

29	  mars	  2015	  I	  VANSJÖ	  BYGDEGÅRD	  

	  

§1	  	  Val	  av	  ordförande	  vid	  stämman	  

Yngve	  Melin	  valdes	  till	  ordförande	  för	  stämman.	  

§2	  	  Val	  av	  sekreterare	  vid	  stämman	  

Till	  sekreterare	  valdes	  Lars	  Adolfsson.	  

§3	  	  Godkännande	  av	  röstlängd	  

Förteckning	  över	  17	  närvarande	  medlemmar	  upprättades,	  se	  bilaga.	  

§4	  	  Fastställande	  av	  dagordningen	  

Dagordningen	  fastställdes.	  

§5	  	  Val	  av	  två	  personer	  att	  jämte	  ordföranden	  justera	  protokollet	  

Till	  justeringsmän	  valdes	  Bo	  Käck	  och	  Johan	  Åberg.	  

§6	  	  Frågan	  om	  kallelsen	  behörigen	  skett	  

Konstaterades	  stämman	  varit	  behörigen	  utlyst.	  

§7	  	  Frågan	  om	  nya	  stadgar	  kan	  fastställas	  

Hans	  Nygren	  har	  inkommit	  med	  förslag	  till	  förbättringar	  av	  stadgarna,	  se	  nedan.	  

___________________________________________________________________________	  

I första kapitlet saknas § 8 och i kap 2 saknas § 3. 

Som texten är utformad nedan i §§ 2 och 4 så innebär det att medlemmarna är tvungna att 
betala de avgifter som föreningen beslutat oavsett hur höga de är. Då måste det också framgå 
när och hur avgifter fastställs. Som det står i 1 kap § 4 så är även styrelsen ett beslutande 
organ som rent formellt skulle kunna besluta om extra avgifter och där har medlemmarna 
inget inflytande.  



  

Tanken med paragraferna är om jag förstått rätt att styrelsen ska veta vilken intäkt för året 
som man har att tillgå och utifrån den kunna anpassa verksamheten. Med tilläggen nedan får 
styrelsen den vetskapen och medlemmen får möjlighet att ta ställning till avgiften. Jag tror att 
många kommer att vara tveksamma till att bli medlemmar om man kan bli ålagd att betala 
utan möjlighet att säga nej.  

 Föreslår tillägg till texten enligt nedan med rött. 

 2 § Medlems skyldigheter och rättigheter Medlem 

• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,  

• ska betala de avgifter som beslutats av föreningen  årsstämman eller extrastämma. Förslag 
till avgift ska framgå av kallelsen. 

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,  

• har rätt till information om föreningens angelägenheter,  

• har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.  

4 § Utträde Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta senast 10 
dagar före årsstämman eller extrastämma där beslut om avgift tas.  

 Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer 
föreningsstyrelsen om de ska betalas eller inte.  

Kallelse till extrastämma ska enligt stadgarna ske senast sju dagar före mötet. Kallelse till 
extrastämmor där beslut om avgiftsförändringar ska tas måste därför skickas ut  tidigare för 
att medlemmarna i tid ska hinna återkomma med eventuell begäran om utträde.  

___________________________________________________________________________  

Stämmans	  menig	  var	  att	  inkludera	  Hans	  Nygrens	  förslag	  i	  stadgarna.	  

§18	  	  	  Mötet	  avslutades	  	  	  	  

	  

Justeras,	  

____________________	   	   	   _________________________	  

Bo	  Käck	   	   	   	   Johan	  Åberg	  	  

	  	  

__________________________	  

Yngve	  Melin,	  ordf.	  för	  stämman	  


