
Stadgar 
för 

Skattungbyns Vatten- och Avloppsförening, ekonomisk förening 

 

§ 1. Föreningens firma 

Föreningens firma är Skattungbyns Vatten- och Avloppsförening, ekonomisk förening. 

 

§ 2. Föreningens ändamål 

Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att 

uppföra, driva och underhålla anläggning för vattenförsörjning och avlopp för medlemmarnas 

fastigheter inom Skattungbyn i Orsa kommun, Dalarnas län. 

§3. Styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Skattungbyn i Orsa kommun. 

§ 4. Medlemskap 

Medlemskap kan vinnas av var och en som delar föreningens ändamål och som förbinder sig 

att följa föreningens stadgar och till förverkligande av föreningens ändamål.  

Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen och skall vara försedd med 

sökandens egenhändiga underskrift. Antagen medlem erhåller medlemsbevis. 

Medlem är skyldig att följa dessa stadgar och sådana beslut som lagenligt fattats på 

föreningens stämmor, att efter bästa förmåga främja föreningens utveckling, samt verka för 

samhörighet och god sämja inom medlemskretsen. 

Varje medlem äger vid föreningens stämma en röst. 

Medlem skall vid avyttring av fastighet överlämna sina rättigheter till den nye ägaren. 

Bland överlåtelsevillkoren skall finnas en bestämmelse med innebörd att förvärvaren 

övertager överlåtarens skyldigheter till föreningen. Anmälan om överlåtelse görs så snart ske 

kan till föreningens styrelse. 

§ 5. Medlemsinsats 

Varje medlem deltar i föreningen med en insats uppgående till 12 500 kronor. Utöver 

medlemsinsatsen betalar medlem kostnaderna för grävning och material avseende 

anslutningen. 

Medlemsinsatsen betalas senast 30 dagar efter erhållet medlemskap. 

Den medlem som vill ansluta mer än en fastighet till föreningens anläggningar skall 

erlägga en medlemsinsats för varje fastighet. 

§ 6. Medlems utträde 

Medlem äger utträda ur föreningen efter ansökan härom till styrelsen, som har att pröva 

ansökan inom två månader därefter. 

Den inbetalda medlemsinsatsen återbetalas ej om medlem utträder ur föreningen. 

§ 7. Styrelse 

Styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelsen skall bestå av fem ledamöter. På stämman 

väljs vidare en eller två styrelsesuppleanter. 

Styrelseledamöter och -suppleanter behöver inte vara medlemmar i föreningen. 



De ordinarie ledamöternas mandatperiod är två år. Vid första stämman väljs dock två 

ledamöter för en tid av ett år. Därefter väljs ledamöterna vid varje föreningsstämma för en tid 

av två år. 

Suppleanternas mandatperiod är ett år. 

Avgående ledamöter kan omväljas. 

Sker valet av ledamöter genom slutna sedlar skall dessa uppta lika många namn som 

antalet platser att tillsätta. 

Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av dem är 

närvarande. För giltigt beslut erfordras att detta skall biträdas av mer än hälften av närvarande 

styrelseledamöter. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 

Styrelsen väljer inom sig ordförande och övriga funktionärer. 

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll numrerade i löpande ordning, vilka justeras 

av ordföranden och ytterligare minst en annan styrelseledamot. 

§ 8. Revisorer 

Föreningsstämman skall välja två revisorer samt en suppleant. Dessa väljs till nästkommande 

ordinarie föreningsstämma. Revisorerna skall verkställa revision samt avge revisionsberättelse 

före utgången av mars månad. 

§ 9. Tekniska system 

I föreningens uppgifter ingår anskaffande och iordningställande av vattentäkt och 

framdragning av vattenledning intill avstängningsventil på ett avstånd uppgående till mellan 

två och tjugofem meter från sådana av medlemmarna ägda eller disponerade byggnader för 

vilka behov av vatten finnes; dock till endast en anslutningspunkt inom varje fastighet. 

Alla arbeten på föreningens anläggningar för försörjning med vatten och avlopp skall 

utföras genom försorg av styrelsen eller av person som styrelsen utsett att handha sådana 

angelägenheter. 

Det åligger styrelsen att tillse att driften och underhållet av föreningens anläggningar 

handhas på mest ekonomiska sätt. 

Medlem är skyldig att erlägga avgift för nyttjande av föreningens anläggningar enligt av 

föreningsstämma beslutad taxa. 

Styrelsen bestämmer i vilka fall vattenmätare skall uppsättas för mätning och kontroll av 

vattenförbrukningen. 

Medlem är utan särskild ersättning skyldig att upplåta mark för anläggande, reparation 

och förnyelse av erforderliga servisledningar för vatten o avlopp för egen fastighet. 

Medlem är vidare skyldig att mot skälig ersättning allenast för uppkommen skada 

medgiva föreningen rätt att ta i anspråk och för all framtid disponera för övriga ledningar 

erforderlig mark som han äger och nyttjar. 

Medlem får ej förvägra föreningens styrelse eller av denna utsedd peson rätt att inspektera 

av till anläggningen anslutna ledningar och dylikt. 

§ 10. Firmateckning 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av de ledamöter som därtill 

särskilt utsetts. 

§ 11. Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 

Verksamhetsberättelsen skall vara revisorerna tillhanda före utgången av februari månad. 

§ 12. Kallelse till föreningsstämma 



Kallelse till föreningsstämma skall ske genom affischering på byns anslagstavlor eller 

skriftligen till envar av föreningens medlemmar tidigast fyra och senast två veckor före 

stämman. 

§ 13. Ärenden på ordinarie föreningsstämma 

1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för stämman. 

2. Fastställande av röstlängd. 

3. Prövning av om kallelse till stämman skett enligt stadgarna. 

4. Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse. 

5. Revisorernas berättelse. 

6. Fråga om fastställande av årsredovisning. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

8. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust. 

9. Val av styrelsens ledamöter och suppleanter. 

10. Val av revisorer och suppleant. 

11. Val av valberedning. 

12. Fråga om ersättning till styrelsen och revisorerna. 

13. Övriga ärenden. 

§ 14. Överskott 

Uppkommer överskott, sedan företagsekonomiskt motiverade eller i lag föreskrivna 

avsättningar skett samt investeringar ägt rum med syfte att öka och stabilisera ekonomin i 

föreningen, skall detta avsättas till en särskild reservfond. 

§ 15 Meddelanden 

Andra meddelanden än kallelse till föreningsstämma anslås på byns anslagstavlor. 

§ 16. Upplösning 

Skulle föreningen upplösas skall dess behållna förmögenhet tillfalla medlemmarna i 

proportion till erlagda insatser. 

§ 17 Övrigt 

I övrigt gäller reglerna i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar. 


