
STYRSÖ FASTIGHETSÄGAREFÖRENING 
 

 

Stadgar för Styrsö Fastighetsägareförening, f d Styrsö Sockens Villaägareförening, antagna vid  

sammanträde å Hotell Eggers i Göteborg den 24 april 1939, med ändringar den 28 juli 1975,  

2 augusti 1976, 8 augusti 1978, 13 augusti 1981, 2 september 1989, 19/8 1994 och 25/8 2002. 

_______________________________________________________________________________ 

 

§ 1 Föreningen, vars namn är Styrsö Fastighetsägareförening, är en ideell förening som har till ändamål att 

tillvarataga gemensamma intressen för fastighetsägarna på ön Styrsö i Göteborgs kommun. 

 

§ 2 Berättigad att vinna inträde i föreningen är fastighetsägare, och familjemedlemmar, på Styrsö. Om inval 

beslutar styrelsen. Föreningen må på allmänt sammanträde utse hedersledamot. Såsom sådan kan även 

utses annan person än vad i första stycket sägs. 

 

§ 3 Föreningsmedlems rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på förenings- 

 sammanträde. Varje kalenderår skall ett ordinarie sammanträde hållas före utgången av augusti månad, 

varjämte styrelsen må utlysa extra sammanträde. 

 Vid föreningssammanträde äger en föreningsmedlem per fastighet en röst, varvid alla frågor avgöres 

 genom enkel röstövervikt, dock att vid lika röstetal ordförandens röst skall gälla såsom föreningens  

 beslut. Frånvarande föreningsmedlem äger att vid föreningssammanträde genom skriftlig fullmakt  

 företrädas av person, som själv är föreningsmedlem. Ingen är dock berättigad att vara ombud för mer än 

en frånvarande medlem. 

 

§ 4 Kallelse till föreningssammanträde sker skriftligt eller på annat lämpligt sätt genom styrelsens försorg. 

 

§ 5 Vid ordinarie föreningssammanträde skall följande ärenden förekomma: 

1) Föredragning av kallelsen till föreningssammanträdet. 

2) Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3) Val av två justeringsmän. 

4) Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse. 

5) Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 

6) Beslut om antalet medlemmar i styrelsen. 

7) Val av ordförande och övriga styrelseledamöter. 

8) Val av revisorer och suppleanter. 

9) Beslut om årsavgiftens belopp. 

10) Övriga av styrelsen eller föreningsmedlem väckta frågor. 

 

§ 6 Såsom bidrag för täckande av föreningens förvaltningskostnader är varje medlem pliktig att erlägga  

årsavgift med det belopp ordinarie föreningssammanträde bestämt. 

 

§ 7 Föreningens förvaltning och räkenskaper handhaves av styrelsen, som skall bestå av högst sju (7) 

ordinarie ledamöter. Av ordinarie styrelseledamöterna skall en vara ordförande, en vice ordförande, en 

sekreterare och en kassaförvaltare. Styrelsen konstituerar sig själv. 

 Nyval av ledamot i styrelsen får ske med högst hälften av hela antalet ledamöter varje år. 

 Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter äro närvarande. På föreningens bankkonton innestående 

medel äger kassaförvaltaren och ordföranden var för sig disponera för föreningens löpande utgifter. 

 

§ 8 Föreningens verksamhetsår skall omfatta kalenderår. 

 

§ 9 Föreningens räkenskaper skall årligen granskas av en till två revisorer. Över revisionen skall skriftlig 

berättelse upprättas och föredragas på ordinarie sammanträde. 

 

§ 10 Ändring av dessa stadgar skall för att bli gällande antagas på ordinarie föreningssammanträde och 

biträdas av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar. Förslag till stadgeändring 

skall ingå i kallelse till detta föreningssammanträde. 

 

§ 11 Föreningens upplösning skall för att bli gällande, antagas på två på varandra följande ordinarie 

föreningssammanträden, om 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar är om beslutet 

ense. Förslag om föreningens upplösning skall ingå i kallelsen till dessa föreningssammanträden. 

             
                               ----------------------------------------------------------------     



STYRSÖ FASTIGHETSÄGAREFÖRENING 
 

 
Stadgar för 24-Augustifonden (25/2 1927 och 17/8 1945) 

 

    § 1 

24-Augustifondens grundplåt utgöres av 700:- kronor, som vid styrelsesammanträde den 24 augusti 1926  

donerades till Styrsö Sockens Villaägareförening med 100 kr var av följande personer:  

Herrar Ole Chr. Olsen, Filip Lindahl, Gustav Sandström, Carl Hellström, Axel Forsberg, Herbert Helgegren  

och Sigge Stenberg. 

 

    § 2 

Enligt beslut vid Styrsö Sockens Villaägareförenings ordinarie årsmöte den 25 februari 1927 skola dessa  

fonderas och eventuellt utökas genom ytterligare donationsmedel och förvaltas av Styrelsen under namn  

av "24-Augustifonden" och i enlighet med följande bestämmelser. 

 

    § 3 

Donationsmedlen skola vid erforderlig storlek och vid lämpligt tillfälle användas till inköp av en  

strandtomt vid Styrsö Bratten, som gränsar till fri väg och som lämpar sig till båtbrygga, för att sedan fritt  

upplåtas till alla trafikbolag eller enskilda personer eller företag, som önska i fri konkurrens uppehålla  

person- och godstrafik på Styrsö. 

"Fonden och dess avkastning kan av föreningen genom beslut å allmänt sammanträde disponeras  

för ändamål, som äro för föreningen önskvärda, därvid förslag i ärendet skall vara av styrelsen tillstyrkt;  

och skall, där fråga om fondens disposition skall förekomma å allmänt sammanträde, detta angivas i kallelsen  

till sammanträdet." (Tillägg den 17/8 1945.) 

 

    § 4 

Skulle det i framtiden visa sig, att detta förslag ej går att realisera, så måste förslag om annan användning  

av 24-augustifondens donationsmedel vara enhälligt tillstyrkt av Villaägareföreningens styrelse jämte  

suppleanter och dessutom vid allmänt sammanträde vinna minst 2/3 majoritet, där minst 2/3 av antalet  

medlemmar äro representerade. Förslag om ändrad användning av fonden kan göras till styrelsen av varje  

medlem i förening genom insändande av skriftlig framställning, däri minst två andra medlemmar instämma. 

 

    § 5 

Donationsmedlen skola insättas på särskilt kapitalkonto i bank, som av styrelsen bestämmes, eller placeras  

i fullt säkra värdepapper till högsta ränta. För utkvittering av dessa medel fordras ordförandens och kassörens  

gemensamma underskrift. 

 

   _________________________________ 

   


