
STADGAR för VATTENFÖRENINGEN HAGEN Ekerö 

§ 1. 
Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares 
vattenanläggning för uppfordring av sjövatten för bevattning årligen under tiden 1/5 – 30/9. 
Föreningen har sitt verksamhetsområde inom Träkvista samhälle, Ekerö kommun, Stockholms 
län. 

§ 2. Medlemskap: 
Medlemskap i föreningen har den som undertecknat upprättat ”Avtal om medlemskap i 
Vattenföreningen HAGEN” samt erlagt fastställd anslutnings- och medlemsavgift. Ansökan om 
inträde sker hos styrelsen, som beviljar eller avslår ansökan. 

§ 3. Bevattning: 
Medlem äger ej rätt att utan styrelsens tillstånd bevattna annan än egen fastighet. Fastighetsägare 
som äger mer än en fastighet, skall med styrelsen träffa en separat överenskommelse för 
bevattning. Vattnet får ej tillföras det kommunala avloppsnätet för spillvatten. 

§ 4. Avgifter: 
Debitering av driftskostnader och medlemsavgift, samt eventuella uttaxeringar för innevarande år 
bestämmes på föreningens årsmöte och skall vara inbetalda senast 14 dagar efter det att 
inbetalningskort erhållits. Medlem som anslutes efter 1/8 erlägger ej driftsavgift för 
anslutningsåret.  För uttaxering utöver drifts- och medlemsavgifter erfordras beslut på 
föreningsmöte, samt att 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna röstar för förslaget.

§ 5. 
Räkenskapsår:  
Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. 

§ 6. Styrelse: 
Föreningens angelägenheter handhaves av en bland medlemmarna vald styrelse, bestående av 
ordförande, sekreterare, kassör, två ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen väljes på 
årsmötet, varvid ordförande, sekreterare och kassör väljes för sig. 
Styrelsen äger rätt att till sig adjungera ytterligare ledamöter, vilkas funktion upphör vid 
kommande årsmöte. 
Ordförande väljes på ett år. 
Övriga ledamöter väljes på två år och valet sker växelvis på sådant sätt att ena året väljes 
sekreterare och en ledamot och det andra året kassör och en ledamot. 

§ 7. Ansvar: 
Föreningens styrelse och övriga medlemmars ansvarighet inskränker sig till endast föreningens 
tillgångar, vilka föreningen står i skuld för. 



§ 8. 
Firmateckning:  
 
Föreningen tecknas av ordförande, kassör och sekreterare, två i förening. 

§ 9. 
Styrelsen åligger: 
att ombesörja föreningens löpande ärenden, verkställa dess beslut och förvalta dess medel att:

• hålla anläggningen till fullo försäkrad

• att behandla från medlemmarna inkomna förslag

• att på årsmötet framlägga årsberättelse samt budget för det kommande arbetsåret 
• att utse tekniskt kunniga anläggningsskötare
• att kalla föreningens medlemmar till årsmöte

• att kalla till allmänt sammanträde när så anses påkallat eller 1/5 av medlemmarna så begärt 

• att upprätta föredragningslista till föreningssammanträdena 

Styrelsen är beslutsför då minst tre av ledamöterna är närvarande och enas om beslutet. 

§ 10.  
Ordföranden åligger: 

• att i alla ärenden, där icke annan person därtill blivit utsedd, företräda föreningen och föra 
dess talan 

• att jämte sekreteraren underskriva alla från föreningen utgående skrivelser att kalla styrelsen 
till sammanträde så ofta det anses påkallat

• att upprätta föredragningslista till styrelsesammanträden och leda desamma att leda 
föreningssammanträdena 

• att granska och attestera på föreningen ställda räkningar och andra krav. § 11. 

Sekreteraren åligger:

att föra matrikel över medlemmarna 
att vid styrelse- och föreningssammanträden föra protokoll samt att anteckna antalet 
röstberättigade närvarande medlemmar 
att efter styrelsens beslut utsända kallelse till föreningssammanträden
att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse och andra från styrelsen utgående skrivelser att 
jämte ordföranden underskriva desamma. 

§ 12.  
Kassören åligger: 

• att mottaga, kvittera och bokföra av medlemmarna erlagda avgifter



• att å bank insätta för föreningens löpande utgifter ej erforderliga medel

• att efter ordförandes attest likvidera på föreningen ställda räkningar
• att sköta föreningens bokföring och upprätta bokslut
• att upprätta förslag till budget för kommande verksamhetsår

• att till revisorerna överlämna alla handlingar för revision före februari månads utgång. 

§ 13. 
Revisorer:  
På föreningens årsmöte väljes på ett år två revisorer jämte en suppleant. 

§ 14.  
Revisorerna åligger: 

• att taga del av under året upprättade protokol

• att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper

• att senast 1:a veckan i maj ha färdigställt revisionsberättelse att vid föreningens årsmöte avgiva 
revisionsberättelse. 

•
§ 15.  
Årsmöte – Föreningssammanträden: 

• Årsmöte med föreningens delägare avhålles före mars månads utgång varje år. 
• Kallelse till årsmöte och föreningssammanträden skall skriftligen tillställas delägarna minst 14 

dagar före mötet. 

• Med kallelse följer årsberättelse inklusive bokslut, revisionsberättelse och budget för 
nästföljande år. 

• I kallelsen skall angivas dagordning för mötet. 
• Förslag som enskild medlem önskar behandlat på årsmötet (motion) skall före den 15 januari 

ha inkommit till styrelsen för yttrande. 

• Beslut får vid föreningssammanträden icke fattas i andra frågor av principiell eller ekonomisk 
karaktär än dem, som varit föremål för beredning inom styrelsen och som tillika upptagits på 
dagordningen. 

Vid föreningens årsmöte skall föredragningslistan omfatta minst följande punkter: 

1. 1. Mötets öppnande 
2. Fråga om mötets behöriga utlysande 
3. Godkännande av dagordningen 
4. Justering av röstlängd 
5. Val av 2 justeringsmän att jämte orföranden justera dagens protokoll och tillika  

vara rösträknare  
  



6. Föredragning av styrelsens årsberättelse 
7. Val av ordförande för punkterna 8 och 9 
8. Föredragning av revisorernas berättelse 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Fastställande av arvoden 
11. Styrelsens förslag och inkomna motioner 
12. Valberedningens förslag till ny styrelse.  Val av: 
 
a) ordförande för kommande verksamhetsår 
b) övriga styrelseledamöter och suppleanter 
c) revisorer och suppleant 
d) valberedning  
e) ev. övriga val  
 
13. Godkännandeavbudgetförkommandeverksamhetsår 
14. Övriga ärenden 
15. Mötets avslutning  

 
§ 16. 
Val: 
Varje till vattenanläggningens ansluten fastighet (motsvarande t. ex. samfäldighet) äger en röst 
per tappställe. Alla val företages med öppen omröstning om ej annat begärs. Medlem äger rätt 
att medelst fullmakt överlåta sin talan och rösträtt. Ingen får inneha fullmakt för mer än ett 
tappställe. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande. Rösträtten är förverkad om 
stadgade avgifter ej erlagts. 

§ 17.  
Utträde, uteslutning: 
Medlem som vill utträda ur föreningen gör anmälan härom till styrelsen. Medlem som underlåtit 
att erlägga stadgade avgifter eller som eljest brutit mot föreningens stadgar kan vid årsmötet, på 
förslag av styrelsen uteslutas ur föreningen. För en sådan uteslutning erfordras en majoritet av 
minst 2/3 av de vid sammanträdet närvarande röstberättigade medlemmar eller också beslut 
med enkel majoritet vid två på varandra följande föreningssammanträden med minst en månads 
mellanrum. Frågan om uteslutning får icke avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig. 

Vid medlems utträde eller uteslutning skall förhandlingar mellan styrelsen och den enskilde 
medlemmen äga rum dels angående en ekonomisk uppgörelse, dels angående föreningens rätt 
att behålla utförd ledningsdragning över ifrågavarande fastighet. 

Kan en sådan uppgörelse ej komma till stånd, skall frågan hänskjutas till en skiljenämnd, 
bestående av tre personer, där vardera parten utser en ledamot och dessa två kalla den tredje 
ledamoten. Ärende om uteslutning av medlem skall särskilt angivas i kallelsen till årsmötet eller 
föreningssammanträden. 



§ 18.  
Ändringar och tillägg: 

Förslag till ändringar eller tillägg till dessa stadgar skall vara styrelsen tillhanda före 15 januari 
och har styrelsen att jämte eget yttrande över förslaget föredraga detta på årsmötet. 
För beslut om ändring av föreningens stadgar erfordras en majoritet av minst 2/3 av de 
närvarande röstberättigade medlemmarna vid årsmötet eller också beslut med enkel majoritet 
vid två på varandra följande föreningssammanträden med minst en månads mellanrum. 

§ 19. Upplösning: 
Föreningen kan ej upplösas utan beslut därom fattas vid två på varandra följande 
föreningssammanträden med minst en månads mellanrum, varvid minst 3/4 av de vid vart och ett 
av dessa föreningssammanträden närvarande röstberättigade medlemmarna röstar härför. 

Upplösning av föreningen kan ej heller verkställas förrän en på årsmötet eller allmänt 
sammanträde vald utredningsnämnd kommit till ett för samtliga medlemmar godtagbart 
avvecklingsförslag. 

§ 20. 
Dessa stadgar äro antagna vid föreningssammanträde i mars 2018 och ersätter stadgarna 
daterade mars 1979 efter korrektion enligt antagen proposition 5 mars 2018


