
 

 

  

Stadgar för vattenföreningen Styrsjöbo pumpverk 

Antagna vid medlemsmöte 2018-02-25  
  

§ 1  

Föreningens firma är Styrsjöbo pumpverk ideell förening med säte i Styrsjöbo by, Leksands kommun.  

  

  

§ 2  

Föreningen har till uppgift att anskaffa och distribuera vatten till sina medlemmar. Föreningen äger, förvaltar, 

driver och underhåller gemensamma delar i form av källa, pumpanläggning, filter och basledningar fram till 

enskilda servisledningar.  

Basledning är sådan ledning som försörjer två eller flera fastigheter. Övriga ledningar är enskilda servisledningar 

och underhålles av den enskilda medlemmen.  

Föreningen ansvarar inte för eventuella konsekvenser som brist på vattentillförsel kan orsaka på enskild medlems 

egen installerade utrustning eller annan följdverkan.  

  

  

§ 3  

Medlemskap i föreningen medföljer fastigheten med därpå uppförda, av medlemmen ägda, byggnader. Medlem är 

ägaren till sådan fastighet som är ansluten till föreningen. Vid ägarskifte träder ny ägare i förutvarande ägares ställe 

och anmälan om ägarskifte skall inom 6 månader inges till föreningens styrelse. Ägs en fastighet av två eller flera 

behandlas delägarna gemensamt som en medlem.  

  

  

§ 4  

Medlem som önskar ansluta servisledning till mer än en byggnad å fastigheten äger att efter styrelsens hörande 

och efter dess godkännande och efter givna föreskrifter bygga ledning själv. Föreskrifterna skall till principiell 

omfattning och innehåll beslutas av föreningsstämma.  

  

  

§ 5  

Om byggnad som i § 4 nämnes övergår till annan ägare skall denna byggnad betraktas som ny fastighet och nye 

ägaren söka medlemskap i föreningen.  

  

  

§ 6  

Ansökan om anslutning av ny fastighet till föreningen skall göras skriftligt. Ansökan avgöres av föreningsstämma. 

Bifalles ansökan skall sökande inom 30 dagar inbetala stadgeenlig anslutningsavgift eller lämna bankgaranti för 

motsvarande belopp. I annat fall anses ansökan avslagen.  

  

  

§ 7  

Anslutningsavgift skall vara summan av värdet av föreningens tillgångar dividerat med antalet medlemmar med 

tillägg för faktisk kostnad för föreningen att utöka basledning fram till den nya medlemmens servisledning.  

  

 



 

§ 8  

För drift och underhåll av föreningens anläggning utgår årsavgift. Denna skall bestämmas så att den täcker aktuell 

driftskostnad samt fondering för att täcka underhållskostnader för anläggningen. Varje medlem betalar en 

årsavgift. Årsavgift fastställes av föreningsstämma. Vid behov kan extra uttaxering beslutas av föreningsstämma. 

Årsavgift skall betalas till föreningen senast två månader efter dag för föreningsstämma.  

  

  

§ 9  

Utträde ur föreningen skall anmälas skriftligt till föreningens styrelse. Vid utträde äger medlem icke återfå någon 

del av sin insats.  

  

  

§ 10  

Om medlem ej inom föreskriven tid betalt årsavgift enl § 8 äger föreningen rätt avbryta vattenleveransen till 

fastigheten intill dess förfallet belopp jämte återinkopplingsavgift blivit betald. Återinkopplingsavgift skall sättas så 

att den täcker föreningens självkostnad för avbrott av vattenleverans samt återinkoppling. Intill dess avgifterna är 

betalda äger medlemmen ej rösträtt.  

  

  

§ 11  

Medlem är skyldig följa de bestämmelser och reglementen som fastställts av föreningen (exempelvis 

bevattningsförbud). Föreningen äger rätt kontrollera genom styrelse, eller av föreningen utsedd kontrollant, att 

gällande bestämmelser följas.  

  

  

§ 12  

Föreningens angelägenheter handlägges av en styrelse bestående av fem ledamöter: ordförande, sekreterare och 

kassör samt ytterligare två ledamöter vilka svarar för drift och underhåll. Dessa väljes av föreningsstämma för en 

tid av två år. Förskjutning skall ske så att två respektive tre poster väljes vart år på föreningsstämma. Föreningens 

firma tecknas av ordföranden eller kassören var för sig. Styrelsen är ansvarig enligt lagen om ekonomiska 

föreningar.  

  

  

§ 13  

Styrelse sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Vid lika 

röstetal i styrelsebeslut har ordföranden utslagsröst. Protokoll skall föras och justeras.  

  

  

§ 14  

Ordinarie föreningsstämma hålles under perioden juni-augusti varje år. Styrelsen lämnar årligen redovisning för sin 

förvaltning samt en ekonomisk rapport avseende tiden 1/6 - 31/5. Kallelse skall utgå minst 14 dagar i förväg. På 

föreningsstämma äger var medlem en röst. Dock äger medlem representera ytterligare en medlem om fullmakt till 

aktuell föreningsstämma kan företes. Stämma är beslutför om minst 20% av antalet medlemmar är 

representerade. Utöver stadgeenliga punkter på stämman skall sådant ärende som enskild medlem begärt minst 8 

dagar före stämman tagas upp. Protokoll från föreningsstämman skall justeras av ordförande på föreningsstämma 

och en justerare samt distribueras till medlemmarna.  

  

  

  

  



 

  

  

§ 15  

Extra föreningsstämma skall hållas då styrelse begär eller minst 10% av antalet medlemmar skriftligt begärt 

stämma. Kallelse till extra föreningsstämma skall utgå senast 14 dagar före stämman. 

  

  

§ 16  

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning väljes på ordinarie föreningsstämma två 

revisorer som senast före föreningsstämma skall avlämna en skriftlig berättelse över granskningen.  

  

  

§ 17  

Ändring av föreningens stadgar måste beslutas av två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en 

ordinarie.  

  

  

§ 18  

Upplösning av föreningen kan ske efter två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ordinarie. 

Fördelningen av föreningens tillgångar sker efter på dessa stämmor fattade beslut, varvid realiserbara tillgångar 

skall fördelas lika mellan medlemmarna.  

  

  

§ 19  

På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:  

  

1. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst  
2. Val av ordförande för stämman  
3. Val av sekreterare för stämman  
4. Val av justerare 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse  
6. Ekonomisk redogörelse  
7. Revisorernas berättelse  
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse  
9. Bestämma arvoden  
10. Val av styrelse  
11. Val av revisorer  
12. Styrelsens förslag  
13. Beslut om avgifter  
14. Övriga ärenden  
  

  


