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Förslag till ändring av stadgar för Rönnskärs samfällighet, §11, Räkenskapsperiod, 
samt §12, Föreningsstämma

Bakgrund

Styrelsen föreslår att föreningens stadgar ang räkenskapsperioden ändras. Enligt nuvarande 
stadgar, §11, omfattar räkenskapsperioden tiden 1 juli - 30 juni. Det innebär att perioden 
omfattar delar av två olika kalenderår. Kassören anser att det i flera avseenden vore att 
föredra att räkenskapsperioden i stället omfattar ett helt kalenderår. Styrelsen är överens om 
att detta vore lämpligt. Som en följd av en ändring av räkenskapsåret måste också datum för 
föreningsstämman ändras, så att den i stället hamnar på våren/försommaren. 

Förslag till ny lydelse av §11 och §12.

”§11 Räkenskapsperiod.

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december.”

”§12 Föreningsstämma.

Ordinarie stämma ska hållas årligen senast under juni månad”…osv oförändrat.

Fördelar

-passar bättre till bankers mm redovisningsperioder

-bättre anpassning till städdagen och vad som kan behöva åtgärdas under sommaren

Nackdelar

En möjlig nackdel med den följdändring som krävs, dvs att stämman förläggs till våren/
försommaren i stället för på eftersommaren, är att en del av föreningens medlemmar kan ha 
svårare att delta. Under sommaren är de flesta icke fastboende på sina fastigheter. Under en 
följd av år har stämman förlagts till sista helgen i augusti, samma dag som lyskvällen, då 
många av medlemmarna, som bor permanent på annan ort, är uppe på ön. 

Styrelsen anser dock att fördelarna överväger.

Ikraftträdande

Beslut om en ändring av stadgarna enligt förslaget kräver två tredjedels majoritet av de 
avgivna rösterna. Varje röstberättigad medlem har en röst, oavsett om medlemen äger en 
eller flera fastigheter. Genom styrelsens försorg ska beslutad ändring genast anmälas till 



länsstyrelsen för registrering. Om ändringen genomförs på årsmötet 2014 kan den gälla fr o m 
2015. För att övergången till den nya ordningen ska ske smidigt bör stämman på våren 2015 
fatta beslut om ansvarsfrihet för perioden 1 juli – 31 december 2014. Fr o m 1 januari 2015 
börjar den nya räkenskapsperioden att användas.

Styrelsen avser att lämna en ekonomisk delrapport efter vintern.


