
Husarö Östergårds Samfällighetsförening   Bilaga 4 
Org.nr. 717907-0128  
 
 
 

Styrelsens förslag till Stadgeändring vid HÖSF årliga stämma 29 april 2017 
 

Nuvarande lydelse 
  

Förslag till ny lydelse 

§ 13 Föreningsstämma  

Första stycket: 
Ordinarie stämma skall årligen hållas under 
april månad på tid och plats som styrelsen 
bestämmer. 

Första stycket: 
Ordinarie stämma skall årligen hållas 
under april månad på tid och plats som 
styrelsen bestämmer. Vid oförutsedda 
händelser kan stämman förskjutas till 
maj månad. 
 

  

§ 14 Kallelse till stämma  

Styrelsen kallar till stämma. Det skall 
ske genom brev eller e-post. 

Kallelse skall ske senast tre (3) veckor 
före sammanträdet. 

I kallelsen skall anges tid och plats för 
stämman, vilka ärenden som skall 
förekomma på stämman, uppgift om 
plats där i § 13 angivna handlingar finns 
tillgängliga. 

Styrelsen skall se till att andra 
meddelanden kommer till 
medlemmarnas kännedom genom 
anslag på Bystugan vid Husarö Brygga 
och genom publicering på föreningens 
hemsida. 

Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske 
genom brev eller e-post.   

Kallelse skall ske senast tre (3) veckor 
före sammanträdet.   

I kallelsen skall anges tid och plats för 
stämman, vilka ärenden som skall 
förekomma på stämman, uppgift om 
plats där i § 13 angivna handlingar finns 
tillgängliga, i regel på föreningens 
hemsida.  

Styrelsen skall se till att andra 
meddelanden kommer till 
medlemmarnas kännedom genom 
publicering på föreningens hemsida och 
e-post. 

  

§ 16 Dagordning vid stämma  

Vid ordinarie stämma skall följande 
ärenden behandlas:   

= = = 

13. meddelande av plats där 
stämmoprotokollet hålles tillgängligt. 

= = = 

 

Vid ordinarie stämma skall följande 
ärenden behandlas:   

= = = 

13. Stämmoprotokollet hålls tillgängligt  
genom publicering på föreningens 
hemsida. 
 
= = = 



 

Styrelsens kommentarer till förslaget: 
 
§ 13 
Styrelsen föreslår tillägg av följande: " Vid oförutsedda händelser kan stämman förskjutas till 
maj månad.” 
Motivering:  
Vid Sjöbefälsförbundets strejk i våren 2016 övervägde styrelsen att ställa in stämman. Det 
fanns risk att alla medlemmar inte kunde ta sig ut till stämman. Därav vill styrelse vi få 
möjlighet att skjuta upp stämman till maj månad. 
 
§ 14 
Styrelsen föreslår strykning av följande: "anslag på Bystugan vid Husarö Brygga och genom" 
Styrelsen föreslår tillägg av följande: "och e-post" 
 
Motivering: 
Att åka ut till ön för att anslå meddelanden till medlemmarna "genom anslag på Bystugan 
vid Husarö Brygga" är opraktiskt. Styrelsen föreslår istället att viktiga meddelanden förutom 
publicering på hemsidan skickas per e-post. 
 
 
§ 16 
Styrelsen föreslår strykning av följande: "meddelande av plats där " 
Styrelsen föreslår tillägg av följande: "och övriga handlingar" och "genom publicering på 
föreningens hemsida" samt ändring av "tillgängligt" till "tillgängliga". 
 
Motivering:  
Både kallelse till stämman, samtliga bilagor och stämmoprotokollet publiceras alltid på vår 
hemsida, www.husaro.org.  Därför tycker styrelsen inte att vi behöver meddela detta inför 
varje stämma. 
Login: ostergard 
Lösen: sandholm 
 
På hemsidan sparas även de äldre stämmoprotokollen. 
Fysiska protokoll sparas i ett kassaskåp i bystugan. 
 
Styrelsen 
 
 

http://www.husaro.org/

