
 

Stadgar för Nibbla Koloniträdgårdsförening 

 

§ 1 

Föreningens namn är Nibbla Koloniträdgårdsförening. 

 

§ 2 

Föreningen är en ideell sammanslutning med uppgift att: Omhänderta skötseln av på Nibbla 
Koloniträdgårdområde uppförda gemensamma anläggningar, såsom uthus, brunnar, 
vattenposter, vägar, bad- och lekplatser m m. Svara för drifts- och underhållskostnader för 
nämnda anläggningar. Till gagn för medlemmarna och det allmänna upprätthålla god ordning 
och för övrigt iakttaga och bevaka medlemmarnas intressen med avseende på 
koloniträdgårdsrörelsen. 

 

§ 3 

Till medlem i föreningen antages envar som av Stockholms fastighetsnämnd arrenderar 
kolonilott inom området. Endast en arrendator per medlem skall anses som medlem. Såväl 
medlem som dennes make/maka äger rätt att inväljas på förtroendepost. Dock får inte båda 
inneha förtroendepost samtidigt. 

 

§ 4 

Ansökningen om inträde i föreningen göres hos styrelsen. Efter inträde i föreningen erlägges 
inträdesavgift, vars storlek per räkenskapsår fastställes av årsstämman. Från erläggande av 
inträdesavgift undantages make/maka eller annan arvinge enligt arvsskatteklass I som övertar 
lott då innehavare på grund av ålder eller dödsfall frånträder lotten. 

  



 

§ 5 

Medlem äger utnyttja de i § 2 nämnda anläggningarna. Vid begagnandet är medlem skyldig 
att iakttaga av föreningen, Stockholms fastighetsnämnd eller Ekerö kommun fastställda 
ordningsföreskrifter. 

 

§ 6 

Medlemsavgiften beslutas på föreningens årsstämma. Avgiften erläggs halvårsvis under mar 
och september månader. 

 

§ 7 

Medlem är skyldig att ersätta skada på medlems eller föreningens tillhörigheter eller 
gemensamma anläggningar. Även då skada orsakats av familjemedlem eller annan anhörig. 

 

§ 8 

Föreningen angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av fem ledamöter. Styrelsen 
väljes på föreningens årsstämma för en tid av två år och ledamöterna avgår växelvis, två det 
första året och tre det andra året. Ordföranden och kassören väljes av årsstämman och får ej 
avgå samtidigt. I övrigt konstituerar sig styrelsen själv. Vid årsstämman utses även två 
styrelsesuppleanter för en tid av ett år. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller 
gemensamt av två ledamöter, som utses av styrelsen. 

 

§ 9 

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 

  



 

§ 10 

Styrelsen är beslutsmässig när tre ledamöter är närvarande och dessa är om beslutet eniga. I 
övrigt erfordras enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av 
ordförande. 

 

§ 11 

Styrelsen ansvarar en för alla och alla för en för föreningens tillgångar och förvaltning. 
Härjämte åligger det ordförande att sammankalla styrelsen och leda förhandlingarna. 
Sekreteraren skall föra protokoll och expediera skrivelser. Kassören skall föra erforderliga 
böcker samt ansvara för föreningens ekonomi. Kassören är skyldig att hålla räkenskaperna 
tillgängliga när helst så av styrelsen eller revisorerna påfordras. Föreningens penningmedel 
skall, utöver ett mindre kontantbelopp hos kassören, insättas i av föreningen godkänd 
penninginrättning och får ej uttagas utan firmatecknarnas namnteckning. Alla av föreningens 
styrelse utfärdade handlingar och förbindelser av ekonomisk art skall undertecknas med 
föreningens firma och firmatecknarens namnteckning. Övriga handlingar undertecknas av 
ordförande eller sekreteraren. Styrelseledamot är fri från ansvar för beslut som fattas av 
styrelsen då han ej varit närvarande. Fri från ansvar är även den, som mot beslutet anmält 
reservation. Styrelseledamot som utan giltigt förfall frånvarit tre på varandra följande 
styrelsemöten kan uteslutas ur styrelsen. 

 

§ 12 

Styrelsen såväl som medlemmar åligger att tillse att god ordning råder inom området samt att 
stadgar, arrendeavtal och av föreningen fattade beslut efterlevs. 

 

§ 13 

Räkenskaperna skall fortlöpande granskas av två revisorer, vilka väljes av årsstämman. 
Revisorerna väljes för en tid av två år och skall avgå en det ena året och en det andra året. Vid 
samma tillfälle väljes för ett år en revisorssuppleant. 

 

§ 14 

Räkenskapsåret omfattar ett kalenderår. Räkenskaperna i avslutat skick jämte en av samtliga 
styrelseledamöter underskriven förvaltningsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast 
den 1 februari påföljande år. Revisionsberättelsen skall vara tillgänglig för styrelsen den 15 
februari. 



 

§ 15 

Årsstämman skall hållas före mars månads utgång, å tid och plats som av styrelsen 
bestämmes. Kallelse skall ske per post minst fjorton dagar i förväg. Stämmans gällande 
dagordning finns inskriven i stadgarnas § 16. Kallelse till extra stämma och andra 
meddelanden anslås under tiden 1 maj–15 september på anslagstavlor inom 
koloniträdgårdsområdet. På övrig tid utsändes kallelser och meddelanden per post. Kallelse 
till extra stämma skall ske åtta dagar före stämmans hållande. 

 

§ 16 

Vid årsstämman gäller följande dagordning: 

1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning. 
2. Val av ordförande och två justeringsmän för stämman. 
3. Styrelsens förvaltningsberättelse. 
4. Revisorernas berättelse. 
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
6. Behandling av motioner och förslag. 
7. Behandling av budgetförslag 
8. Fastställande av medlemsavgift för det kommande året. 
9. Bestämmande av ersättning till styrelse och revisorer. 
10. Val av styrelse och suppleanter. 
11. Val av revisor och suppleant. 
12. Val av valnämnd. 
13. Övriga ärenden. 

 

Vid årsstämman må andra ärenden icke företagas till avgörande än de som angivits i kallelse. 
Dock kan ärende som ej avser ändring av stadgarna avgöras om tre fjärdedelar av de 
närvarande giver sitt samtycke, 

  



 

§ 17 

Motionsrätten tillkommer styrelsen, revisorer och enskilda medlemmar. Förslag och motioner 
till årsstämman skall skriftligen ingivas till styrelsen senast den 1 februari. Över inkomna 
motioner och förslag skall styrelsen avgiva yttrande. 

 

§ 18 

Alla frågor vid föreningsstämman avgöres medelst enkel majoritet och öppen omröstning, 
såframt ej sluten omröstning begäres. Vid lika röstetal fäller ordförande utslaget. 

 

§ 19 

Varje medlem äger i stämman en röst. Rösträtt må av medlem utövas genom befullmäktigad 
familjemedlem som uppnått 20 års ålder. Ensamstående medlem äger utöva rösträtt genom 
annan befullmäktigad föreningsmedlem. 

 

§ 20 

Styrelsen äger, när den finner lämpligt, kalla föreningens medlemmar till extra stämma. 
Revisorerna må, om deras granskning föranleder därtill, skriftligt, med angivande av skälet, 
påfordra att styrelsen skall utlysa extra föreningsstämma att hållas så snart det med 
iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Extra föreningsstämma skall även av styrelsen 
utlysas, då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst en tiondel av samtliga 
röstberättigade medlemmar. 

 

§ 21 

Avlopp för diskvatten eller liknande vatten får icke anslutas till de av staden nedlagda 
dränerings- eller dagvattenledningarna. Ej heller får sådant vatten uttömmas i de inom 
området befintliga dagvattenbrunnarna. Installation av vattenklosett får inte ske inom 
området. 

 

§ 22 

Föreningens medel får icke disponeras för annat än föreningens ändamål. Uppstår vinst ska 
denna tillföras föreningens kapital. 



 

§ 23 

För föreningens förbindelser svarar medlemmarna endast med föreningens tillgångar, däri 
inräknad förfallna men ej betalda avgifter. 

 

§ 24 

Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna tillfalla Svenskas Förbundet för 
Koloniträdgårdar och Fritidsbyar. 

 

§ 25 

Förslag till ändring av dessa stadgar skall utsändas till medlemmarna senast 14 dagar före 
årsstämman och eventuella ändringar skall beslutas på två på varandra följande årsstämmor. 
Ändring av stadgarna skall, för att vara gällande, godkännas av Stockholms fastighetsnämnd. 

 


