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§ 1 Ändring av Ordningsregler
Vid ändring av dessa ordningsregler så gäller samma regler som vid ändring av
föreningens stadgar. Dock så behöver ordningsreglerna ej registreras hos Lantmäteriet.
§ 2 Styrelse, beslutsförhet, protokoll
Protokoll bör justeras inom två veckor dock högst fyra veckor efter styrelsemötet.
Kopia av protokollet skall därefter hållas tillgängligt för styrelse och revisorer.
Originalprotokoll skall förvaras på betryggande sätt för framtiden.
§ 3 Revisorer
Till revisor eller revisorssuppleant får inte väljas någon person som:








Är underårig.
Är underkastad näringsförbud.
Har förvaltare.
Samtidigt innehar uppdrag som styrelseledamot.
Är gift, sambo med eller andra familjeförhållande till styrelseledamot.
Står i ekonomisk skuld som förfallit till betalning eller på annat sätt står i
beroendeställning till föreningen.
Skiljande från uppdrag som revisor kan ske i förtid genom:
o Egen avsägelse som skall ske skriftligen till styrelsen. Ordförande skall
omgående meddela valberedningen.
o Beslut fattat av föreningsstämma

§ 4 Tystnadsplikt
En styrelsemedlem, revisor eller revisorssuppleant får inte lämna upplysningar till
enskilda medlemmar eller utomstående om föreningens angelägenheter som de fått
kännedom om vid fullgörande av sitt uppdrag, om det kan vara till nackdel för
föreningen. Om en styrelsemedlem, revisor eller revisorssuppleant uppsåtligen eller av
oaktsamhet skadar föreningen skall denne ersätta skadan.
§ 5 Valberedningen
Valberedningen bör bli inbjudna i god tid (tre till fyra månader) innan årsstämman till
styrelsemöte för att gå igenom relevanta punkter inför årsstämman.
§ 6 Arbetsbeskrivning
Styrelsen, revisorerna och valberedningens arbetssätt bestäms av särskild
arbetsbeskrivning beslutad på konstituerande styrelsemöte. Arbetsbeskrivningarna i
original ska förvaras på betryggande sätt och på samma ställe som övriga handlingar
som tillhör samfällighetsföreningen.
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§ 7 Obetalda medlemsavgifter
Vid försenad betalning av avgiften ska medlemmen påföras påminnelseavgift med
sextio kronor.
När avgiften har varit obetalt i 20 dagar kan tjänsteutbud komma att stängas av.
Betalningsskyldighet för avgift enligt debiteringslängden kvarstår dock.
Medlemmen lämnas ingen kompensation för den tid tjänsteutbudet varit avstängt på
grund av utebliven betalning. Eventuella kostnader med anledning av detta belastas
medlemmen.
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