
Firma och hemort. 
§ 1. 

Foreningens firma ir KALKUDDENS TOMTKGA
REFORENING och dess styrelse har sitt sate i Stock
holm. ...,,., ~ 

§ 2. 
Andamal. 

Foreningen har till andamal att i alla avseenden be
vaka medlemmarnas ekonomiska och andra gemensam
ma intressen och utgora ett organ vid forhandlingar 
med statliga och kommunala myndigheter och institu
tioner samt enskilda personer och korporationer, till 
exempel i vad avser: 

att fOrvalta och i ovrigt tillvarataga medlemmarnas 
ekonomiska intressen i fraga om anlaggning och 
underhall av vagar, parker, allmanna platser ocm 
omraden, byggnader, bryggor, stangsel och led
ningar m.m. inom Kalkudden. 

att beframja andra atgarder fOr medlemmarnas ge
mensart'lma nytta och trevnad; 

att utova tillsyn over sanitara och estetiska fOrhallan
den etc. inom Kalkudden. 

Medlemmar. 
§ 3. 

Foreningens medlemmar utgoras av personer._som aga 
sadana tomter inom Kalkudden, vilka avstyckats fran 
Stamfastigheten Edsala 5:14 i Karnbo socken i Soder-
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manlands Hin. Med tomtagare forstas har den person, 
som innehar lagfart a tomt inom detta omrade eller, 
darest lagfart ej blivit sokt, innehar sadana handlingar, 
att han ar berattigad till lagfarts erhallande. 
I det fall att tomt ages av flera personer, aro dessa 
skyldiga att hos sty_relsen anmala en av samagarna, 
som personhgen eller genom ombud i- enhghet med 
a essa stadgar fo retrader dem i fbrhallande n trfOre
~en. 

-Um en person ar agare till flera tomter inom omradet, 
ar han skyldig, att fullgora alla fOrpliktelser gent
emot fo reningen fOr var och en av tomterna ifraga. 
Forvarvar medlem ytterligare en eller flera tomter, ar 
han skyldig att under enahanda fOrhallanden vara 
med lem i fOreningen. 

§ 4. 
Med/ems fii:rpliktelser. 

ll1edlemskap i fOreningen medfOr oviHkorlig fOrpliktelse 
a.tt till alla delar iakttaga dessa stadgar samt alla av 
toreni.ngssammantrade eller styrelse fattade oeslut eller 
traffade o\:erenskommelser. 

§ 5. 

Allmanna ordningsbestammelser. 

Det aligger medlem 
att dra fOrsorg om an icke angransande tomter, mar

ker, vagar eller vanen fororenas eller utsattes for 
annan s£orande inverkan. 

att ej t rafikera vagarna med lastbilar eller tyngre for
don under t jallossnings tid eller efter starka host
regn. En under sadana fOrhallanden uppkommen 
skada skall C! rsattas av dtrn. tomtagare, fOr vars. 
ra·kning korningen u.rfores; 
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att nar tomtagaren anordnar infartsvag till tomt minst 
6" ceementror inlagges som trumma i vagdike; 

att fOr underhall av tillfartsvagen betala de avgifter 
som styrelsen i Vagsamfalligheten Bondangsbron
Kalkudden-Ramson utdebiterar; 

att iakttaga hastighetsbegransning fOr fordon med 30 
km/tim a samtliga vagar inom tomtomradet; 

att ej uppfOra byggnad fOrran byggnadslov lamnats 
och byggnadsplats utstakats av Byggnadsnamnden 
i Mariefreds stad; 

att ej anlagga privata batbryggor. 

§ 6. 
Overlatelse av tomt. 

Om medlems tomt overgar i annans ago, ar den nye 
agaren skyldig att med enahanda rattigheter och fOr
plikttelser inga som medlem i den avgangnes stalle. 

Det aligger med/em att vid iiverlatelse av tomt under
ratta den nya agaren harom och svara f iir att denne i 
och med sitt f iirviirv av tomten iivertager medlem
skapet i foreningen. 

Medlem, som overlatit sin tomt, utgar ur fOreningen 
med verkan fr. o. m. den dag, da den nye agaren in
gar i fOreningen. Intill dess svarar den fOrutvarande 
agaren fortforande fOr alla fOrpliktelser, som avilar . 
honom i egenskap av fOreningsmedlem. 
Vid overlatelse av tomt fOrlorar medlem all ratt till 
vinst eller andel i foreningens tillgangar och fonder. 
Av medlem inbetalda avgifter kvarstar dock hos fOr
eningen till forman fOr nya agaren till samma tomt. 
Da medlem, som ager flera tomter inom omradet, over
later nagon av dessa till annan person, kvarstar han 
som medlem i foreningen for ovriga tomter. 
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Avgifter. 
§ 7. 

Avgifter till foreningen utgores av arlig grundavgift 
och extra a vgifter. 
Storleken av grundavgiften beslutas av arsmotet. Ars
motet beslutar aven om de extra avgifter betraffandc 
omrade, vagar bryggor och annat som harutover avilar 
varje medlem. De salunda faststallda avgifterna skall 
erlaggas fo re april manads utgang. 

Medlemsbok . 
§ 8. 

Varje medlem av foreningen skall genom styrelsens 
forso rg erhalla medlemsbok med foreningens stadgar. 

Styrelse. 
§ 9. 

Foreningens styrelse skall besta av fem ledamoter jamtc 
tva suppleanter. 
Styrelsens ordforande, som aven ar foreningens ord
forande, utses av arsmote for den narmaste tvaars
perioden. Pa enahanda satt valjer arsmotet kassor, for
sca gangen for ett ar och darefter for tvaarsperiod var
med fOrhind ras att skifte av ordforande och kassor 
sker samtidigt. 
Ovriga rre ledamoter och tva suppleanter i styrelsen 
Ut5CS av arsmote, de tre !edamoterna for tva pa var
andra foljande a rsmotesin tervaller och suppleanterna 
for perioden till nastkommande arsmote. Tva av de tre 
ledamoterna, som foreningen utser vid forsta mote, 
skola avga ·efrer en a rsmotesintervall efter verkstalld 
lottning. Avgaende ledamot eller suppleani . kan ater
valjas. 
Till styrelseledamot eller SU le t far endast den val
ias som ar me em i foreningen . 
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§ 10. 
s tyre ls ens aligganden. 

att 

att 

att 

att 

att 

att 
att 

att 
att 

att 

att 

att 

:ltt 

ordforanden och kassoren gemensamt aga teckna 
foreningens firma; 
gentemot tredje man alla avseenden foretrada 
foreningen; 
handhava forva!tningen av alla fOreningen roran
de angelagenheter; 
med bindande verkan fatta beslut och traffa av
tal i sadana angelagenheter som avses i § 2; 

sammankalla fOreningens medlemmar till fOrenings
sammantraden; 
avge forvaltningsberattelse fOr verksamhetsaret; 
fOrbereda alla arenden, som pa fOreningens avgo
rande hero; 
bringa alla fOreningens beslut till verkstallighet; 
inom styrelsen utse en person till sekreterare med 
huvudsaklig uppgift att fOra fOreningens protokoll 
och ombesorja dess korrespondens; 
genom kassoren fora fOrteckning over fOreningens 
medlemmar, innehallande medlems namn samt ar 
och dag for medlems intrade i fOreningen m. m.; 
genom kassoren omedelbart infordra de avgifter 
eller andra fOrbindelser, som foreningens medlem
mar har att fullgora; 
genom kassoren svara fOr fOrvaltningen av fOr
eningens medel samt fOr lagenligt fOrande av ra
kenskaper over foreningens inkomster och utgif-
ter; 1 

utova en ingaende och sjalvstandig ti!lsyn over 
att foreningens medlemmar i alla avseenden stalla 
sig till efterrattelse dessa stadgar avensom fOr med
lemmarna sascim sadana gallande avtal 'och fore
skrifter. 
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A.rsmote ager darjamte, om sa anses erforderligt eller 
lampligt, faststalla instruktion och/ eller arbetsordning 
fOr styrelsen. 

Styrelsens beslutforhet. 
§ 11. 

Styrelsen ar beslutfi:ir nar minst tre (3) ledamoter ar 
tillstades och om beslutet ense. Vid styrelsens samman
traden skall fOras protokoll, upptagande alla styrelsens 
beslut och darvid uttalade skiljaktiga meningar, och an
ses envar ledamot, hava bitratt det i protokollet anteck
nade beslutet, for savitt han ej !hit dari anteckna av
vikande mening. Vid lika rostetal har ordfOranden ut
slagsrost. 

Styrelsesammantrade. 
§ 12. 

Sammantrade med fOreningens styrelse skall aga rum 
nar heist detta pakallas av ordfOranden eller av tva 
ledamoter. 
Till styrelsesammantrade skall samtliga ledamoter vara 
kallade. 

§ 13. 
Revisorer. 

For granskning av styrelsens fOrvaltning och fOrening
ens rakenskaper ntses arligen pa arsmote for perioden 
t 0 m nastkommande arsmote tva revisorer jamte hogst 
lika antal suppleanter fi:ir dem. 

§ 14. 
F oreningens f orbindelser. 

For fOreningens ekonomiska fi:irbindelser svara endast 
dess tillgangar. 
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Reservf ond. 
§ 15. 

Av uppkommen vinst skall minst tio procent avsattas 
till reservfonden, varefter ovrig vinst disponeras enligt 
arsmotets beslut. 

§ 16. 
Kassa. 

Kassoren ar skyldig att ha!la rakenskaperna tillgang
liga, nar heist ordfOranden, styrelse eller revisorer sa 
pafordra. Alla kassatransaktioner skola vara styrkta 
med vederborliga verifikationer. 
Foreningens kontanta tillgangar forvaras till ett belopp 
av hogst 200 kronor hos kassoren. Ovriga medel skola 
insattas pa bank eller postgiro eller fonderas pa satt 
arsmote beslutar. Foreningens medel skola hallas av
skilda och fa ej anvandas fOr andra andamal an fOr
eningens egna. 

§ 17. 

Rakenskaper och revision. 

Styrelsen ansvarar fi.ir att handelsbocker fi:ir fi.ireningen 
fi.iras i enlighet med bokforingslagen den 31 maj 1929. 
Foreningens rakenskaper skola den 31 december varje 
ar i ft.llstandigt bokslut sammanfOras, varvid raken
skapsar skall sammanfalla med kalenderar. 
Bokslutet skall vara vt!'rkstallt senast den 31 januari 
pafi.iljande at, da rakenskaperna jamte tillhorande 
handlingar, avensom av styrelsen avgiven fi.irvaltnings
berattelse jamte vinst- och fi.irlustrakning samt balans
rakning fOr senaste rakenskapsaret, skola fOr gransk
ning overlamnas till de utsedda revisorerna, vilka se
nast den 1 mars skola over granskningen avgiva skrift-
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ligt utlhande, vari ansvarsfrihet fOr styrelsen bestamt 
till- eller avstyrkes. 
Revisorerna skola aga tillgang till fOreningens £roto
koll, korres ondens oc --all" ra liandlmgar, som e on
~el av. v em -egaro upplysiilngfare)vagras. 

• nnan anmar ning i anledning av revision framstalles, 
ska II tillfalle beredas styrelsen ell er den ledamot dara v, 
som a.nmarkningen avser, att avgiva yttrande i saken. 
Revisorerna aga ratt att vid behov hanvanda sig till 
auktoriserad revisor. 

§ 18. 
Arsmote. 

Arsmote skall hallas pa plats, som styrelsen bestammer, 
en gang om aret under mars manad. 
Yid arsmote skall fOljande arenden fOrekomma till be
handling: 

1. Val av ordfOrande vid motet. 
2. Val av sekreterare vid motet. 
3. Motets stadgeenliga utlysande. 
4. Faststallande av dagordning. 
5. Justering av rostlangd. 
6. Val av tva justeringsman, vilka jamval skall tjanst

gora som valkontrollanter och rostraknare. 
7. Styrelsens farvaltningsberattelse samt revisorernas 

berattelse. 
8. Faststallande av balansrakning jamte disponering 

av uppkommen vinst. 
9. Fraga om ansvarsfrihet far styrelsen. 

10. Bestammande av arvodet far styrelseledamoter och 
revisorer samt eventuella ovriga funktionarer. 

11. Styrelsens eller fareningsmedlemmarnas fOrslag. 
12. Val av styrelseordfarande. 
13. Val av kassor. 
14. Val av ovriga styrelseledamoter jamte suppleanter. 
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15. Val av revisorer jamte suppleanter. 
16. Arsmotets eventuella instruktion och/eller arbets

ordning far styrelsen. 
17. Faststalla grundavgift och eventuella extra avgif-. 

ter. 
18. Eventuellt. 
19. Avslutning. 

§ 19. 

Extra f oreningssammantrade. 

E~tra farenin~ssam.mantr~d~ skall av !tyrelsen utlysas, 
da s~yrelse~ sa 

0
provar nod1gt ~Iler da det far uppgi

vet andamal pafordras av rev1sorerna eller da minst 
1/3~del av medlemmarna skriftl igen till styrelsen eller 
rev1sorer~_a, daro.'? gor'.1: framstallning med angivande 
a_; d~ skal, varfor de onskar ett sammantrade. Extra 
forenmgssammantrade skall dessutom hallas omedel
?art -~fter ~rsmote, om minst tre fjardedelar av de vid 
arsmotet narvarande medlemmarna rosta harfi:ir. 

§ 20. 

Kallelser och andra meddelanden. 

Kallelse till fi:ireningssammantrade avensom annat med
delande till foreningsmedlemmarna skola ske genom 
~;ev . med allmanna posten under medlemmarnas hos 
forenmgen anmalda bostadsadresser. 
Kallelsc till arsmote skall vara utfardad senast tva 
veckor fare motet och kallelse senast en vecka Hire 
sammantradet. 

Rostratt. 
§ 21. 

Yid . f0re'.1ings~am'.11antrade ager varje medlem, som 
fullgJort sma forphktelser gentemot fareningen, en rost. 
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Franvarande medlems rostratt far utovas genom befull
maktigat ombud, som sjalv ar medlem av foreningen 
eller genom familjemedlem. Ombud skall fore samman
tradets boqan anmala sitt rostinnehav och forete ve
derborlig fullmakt for ordforanden . Ej ma nagon rosta, 
pa grund av fullmakt, for mer an en franvarande med
lem. 

§ 22. 
Beslutforhet vid foreningssammantriide. 

Sasom fOreningssammantradets • beslut galler den me-

~ 
ning, for vilken de fiesta rosterna avgivas, dock att 
vid fraga, som minst en tredjedel av de rostande anser 
vara av vital betydelse fOr fOreningens ekonomi, tva . 
tredjedels majoritet erfordras. Vid lika rostetal avgores 
val genom den mening, som motesordfOranden bitrader. 
Omrostning verkstalls oppet, men, om sa pafordras, 
med slutna sedlar. 

§ 23. 
M otionsriitt. 

Forslag av medlem till arsl11ote skall vara styrelsen till
handa fOre verksamhetsarets slut och till extra fOr
cningssammantrade senast en vecka fore sammantradet, 
styrelsen dock obetaget att till behandling upptaga a ven 
fraga som vackes senare. Forslag skall framlaggas 
skriftligen. 

§ 24. 
Klagomal. 

Har medlem klagomal att framstalla, skall detta goras 
skriftligen till. styrelsen, som ar skyldig att undersoka 
saken och antingen sjalv avgora arendet eller hanskjuta 
detsamma till avgorande pa foreningssammantrade. 
Styrelsen skall pa begaran lamna skriftligt besked om 
sitt beslut. 
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§ 25. 
Andring av stadgar. 
Beslut om andring av dessa stadgar vare ej giltigt for 
savitt icke samtliga medlemmar forenat sig darom 
eller beslutet fattas a tva pa varandra foljande for
eningssammantraden, varav atminstone ett arsmote, 
och darvid a ba.da sammantradena bitratts av minst 
tre fjardedelar av de rostande. 
A.ndring kan ej genomforas med mindi:e andringsfOr
slaget utfOrligt omnamnts i kallelse till motet. 

§ 26. 
Upplosning av /Oreningen. 
Bes!ut om upplosning av foreningen vare ej giltigt, med 
mindre det fattas a tva pa varandra foljande fOrenings
sammantraden, varav atminstone ett arsmote, och dar
vid a bada sammantradena bitratts av minst fyra fem
tedelar av de rostande. Upplosning kan ej genomforas, 
darest forslaget om upplosning ej utfOrligt omnamnts 
i kallelse till sammantradet. 

§ 27. 
Likvidation. 
Om upplosning och likvidation av foreningen beslutas, 
pa satt som i nastforegaende paragraf stadgas, skaH 
vad som efter galdande av fOreningens skulder ater
star tillfalla det andamal, som sista fOreningssamman
tradet beslutar. 

Skiljedomskla11sul. 
§ 28. 

Tvister om tillampnif)gen och efterlevnaden av dessa 
stadgar eller andra t:Vistefragor, vilka kunna uppsta 
mellan fOreningen och dess enskitda medlemmar, skola 
hanskjutas till avgorande av skiljeman enligt gallande 
lag. 
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