
STADGAR för 
SEGELVIK VATTEN Ekonomisk Förening 
 
§ 1 Firma 
Föreningens firma är SEGELVIK VATTEN Ekonomisk Förening. 
 
§ 2 Ändamål och verksamhet 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 
gemensamt förvalta och underhålla ledningssystem för vatten och optofibernät till fast- och 
fritidsboende på företrädesvis området SEGELVIKSVÄGEN, från förbindelsepunkt mot 
kommunalt vattennät och Söderhamn Nära AB´s överlämningspunkt i Djupvik av 
optofibernät till tomtgräns vid respektive medlems fastighet. 
 
Föreningens verksamhet är ämnad att förse sina medlemmar med kommunalt vatten, samt 
att tillhandahålla ett bredbandsnät som möjliggör effektiva, prisvärda och säkra 
kommunikationstjänster. 
 
§ 3 Styrelsens säte 
Styrelsen har sitt säte i Segelvik i Söderhamns kommun. 
 
§ 4 Medlemskap 
Till medlem antas sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut, samt 
bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. 
Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller den styrelsen utser.  
 
§ 5 Medlems åliggande 
Medlem är skyldig att 

• på egen bekostnad montera och underhålla fungerande vattenmätare, 
• omgående avläsa egen vattenmätare och inrapportera till kassören vid tidpunkter 

som bestäms av styrelsen, 
• på egen bekostnad underhålla och reparera ledningsnät inom tomt inklusive 

utanför tomt belägen servisventil, 
• för fritidsboende stänga servisventil och tillse att sönderfrysning eller annat 

läckage av ledningar ej uppstår, 
• för permanentboende tillse att läckage ej uppstår, 
• senast inom 10 dagar betala från föreningen debiterade kostnader för vatten och i 

förekommande fall underhåll av ledningar. 
• på egen bekostnad montera och underhålla överlämningspunkt för bredband 

inom fastigheten. 
 
§ 6 Insats 
Varje medlem skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp av 200:- kronor som betalas 
kontant. Insats återbetalas endast i de fall lagen om ekonomiska föreningar så särskilt 
stadgar. 
 
§ 7 Årsavgift och debitering 
Medlem skall årligen erlägga en medlemsavgift till föreningen. 
Avgiften fastställs av årsmötet och betalas på sätt och inom tid som styrelsen beslutar. 
 
Fasta och rörliga debiteringar från vattenleverantören fördelas proportionellt mot avlästa 
vattenmätare. Avgifterna kan ändras av styrelsen eller föreningsstämman. 
 
§ 8 Uteslutning 
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller 
motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. 
Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att 
anmäla detta till styrelsen inom en månad från meddelandet om uteslutning avsänts till 
medlemmen.  
Medlem som utesluts äger inte rätt att få ersättning för nedlagda kostnader. 



§ 9 Avgång 
Utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar särskilt stadgar, sker en avgång ur 
föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att 
medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat 
en annan omständighet som föranlett avgången. 
Avgående medlem äger inte rätt att få ersättning för nedlagda kostnader. 
 
§ 10 Nya medlemmar 
Nya medlemmar som önskar kommunalt vatten skall erlägga en inträdesavgift på 
motsvarande ett halvt basbelopp, gällande vid tiden för inträdet. 
Tillkommer årsavgift enligt §7 i proportion till kvarvarande del av innevarande 
verksamhetsår. 
 
Nya medlemmar som enbart önskar anslutning till bredband via optokabel skall erlägga 
årsavgift enligt §7. 
 
§ 11 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter, med högst fem suppleanter. 
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av 
nästa ordinarie föreningsstämma.  
 
§ 12 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de styrelsen utser. 
 
§ 13 Revisorer 
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en till två revisorer jämte lika många 
suppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 
 
§ 14 Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december. 
 
§ 15 Årsredovisning 
Styrelsen skall senast en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorerna överlämna 
årsredovisningshandlingarna. 
 
§ 16 Ordinarie föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie 
föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 

1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av 
protokollförare 

2. Godkännande av röstlängden 
3. Val av justeringsman 
4. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
5. Fastställande av dagordningen 
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisionsberättelsen 
7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning, samt om hur vinsten 

eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras 
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och revisorer 
9. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer 
10. Fastställande av medlemsavgifter 
11. Årsbudget 
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
13. Val av revisorer och suppleanter 
14. Val av valberedning 
15. Övriga ärenden enligt lag eller föreningens stadgar  

 
Beslut vid föreningsstämman fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Vid lika 
röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden. 
 



Årsmötesprotokollet skall justeras inom två veckor efter föreningsstämma och därefter 
hållas tillgängligt för medlemmar. 
 
 
 
§ 17 Kallelse och andra meddelanden 
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen per brev. 
Kallelse skall vara utsänd eller överlämnad tidigast fyra veckor före föreningsstämman och 
senas två veckor före ordinarie stämma samt senast en vecka före extra stämma. 
Även andra meddelanden ska ske skriftligen per brev. 
Då kallelse utgått till stämman skall styrelsen omedelbart skriftligen underrätta revisorerna 
därom. 
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som 
skall behandlas på ordinarie årsmöte, skall vara styrelsen tillhanda senast under maj månad. 
 
§ 18 Vinstfördelning 
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till 
reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas. 
 
§ 19 Upplösning 
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan 
medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser. 
 
 
Dessa stadgar har antagits vid konstituerande föreningsstämma 2003-01-08. 
Revision 1 efter föreningsstämma 2004-06-29. 
Revision 2 efter ordinarie och extra föreningsstämma 2007-07-09. 
Revision 3 efter ordinarie föreningsstämma 2008-06-26. 
Revision 4 efter extra föreningsstämma 2011-12-15. 
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