
STADGAR 
Landsorts Vägförening 

 
 
 
§1 
Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 
1966 på Landsort. 
 
§2 
Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort 
vilken sträcker sig från norra hamnen till Lotsutkiken. Övriga vägar och stigar 
underhålls med andra medel. Föreningen skall för vägens drift och skötsel 
uppbära vägavgifter och statligt bidrag. 
 
§3 
Styrelsen har sitt säte på Landsort i Nynäshamns kommun, Stockholms Län. 
Styrelsen består av tre ordinarie ledamöter och en suppleant. Vidare skall en 
revisor och en revisonsuppleant utses, dessa behöver inte vara medlemmar i 
föreningen. 
 
§4 
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot och 
suppleant är två år. Första gången val äger rum skall tre ledamöter väljas vilket 
innebär att en ledamot väljs på tre år och två ledamöter väljs på två år. Därefter 
väljs udda år en ordinarie ledamot och en suppleant samt en revisor. Jämna år 
väljs två ordinarie ledamöter samt en revisorsuppleant. Stämman utser 
ordförande bland styrelsens ledamöter, i övrigt konstruerar styrelsen sig själv.  
 
§5 
Styrelseledamot eller suppleant för denne skall vara medlem i föreningen eller 
vara företrädare för juridisk person, som är medlem samt vara myndig och i riket 
bosatt svensk medborgare. 
Föreningens firma tecknas gemensamt av styrelsen eller av två 
styrelsemedlemmar som utses av styrelsen. Samtliga styrelseledamöter och 
suppleanter skall kallas till sammanträde genom mejl med mottagningsbevis 
eller med brev. Kallelse skall ske minst sju arbetsdagar före styrelsemötet. 
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet 
styrelseledamöter är närvarande. Ärende kan dock inte avgöras med mindre så 
vitt möjligt samtliga styrelseledamöter eller, vid förfall för någon av dem, 
suppleant för denne erhållit tillfälle att delta i ärendets behandling. 
Vid sammanträdet förs protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och 
suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda 
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reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden och ytterligare minst en 
annan styrelseledamot. I undantagsfall kan styrelsemöte hållas per telefon. 
 
§6 
Medlemskap bör vinnas av markägare, företag och myndigheter, arrendatorer, 
intresseföreningar, näringsidkare samt fordonsägare som använder vägen på 
Landsort för transporter. 
 
Arrendatorer deltar med en vägavgift och tecknar ett avtal per arrende. Då ett 
arrende delas av flera ägare utser arrendatorerna en talesman som tecknar 
betalningskontrakt med Vägföreningen. Denna talesman företräder arrendet 
gentemot Vägföreningen. 
 
§7 
Medlem eller medlemsgrupp deltar i föreningen med en avgift enligt det 
andelstal av Vägföreningens totala årskostnad med avdrag för det statliga 
vägbidraget. Andelstalen beslutas på varje årsmöte och kan omförhandlas varje 
år. 
 
Vägföreningen söker genom styrelsen varje år statligt bidrag från Trafikverket 
eller motsvarande myndighet. 
 
Med fordonsägare avses innehavare av motordrivet fordon såsom fyrhjuling, bil, 
traktor, flakmopeder och andra eldrivna fordon. För entreprenörer som utför 
tunga arbeten på ön beslutas avgift i enskilda fall. Om ett fordon används i 
förvärvssyfte kan en avgift utgå för dessa än om fordonet användes endast 
privat. 
 
Styrelsen skall tillse att entreprenör, myndighet eller annan som driver 
verksamhet tillfälligt på ön kortare och längre perioder och därvid använder 
vägen skall erlägga vägavgift. Är arbetena av stor omfattning bör en för- och en 
slutbesiktning ske och uppkomna skador regleras av entreprenören. 
 
§8 
Skulle för föreningens verksamhet behövas göras extra uttaxering, må sådan 
beslutas av föreningsstämman. Dylik uttaxering får dock inte överstiga 75 % av 
varje medlems årsavgift. 
 
§9 
Styrelsen skall särskilt beakta att villkor och bestämmelser, som föreskrivs av 
stadsbidragsbeviljande myndighet, noggrant efterföljs.  
 
§10 
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Föreningen skall anpassa sig till naturreservatets och detaljplanens bestämmelser 
genom att till exempel ha en godkänd lagringsplats för grus. 
 
§11 
Skötsel av den enskilda vägen på Landsort skall beställas genom styrelsen. Det 
åligger styrelsen att tillse att drift och skötsel av vägen sköts på det mest 
ekonomiska sättet. Styrelsen antar en ”vägfogde” vilken ansvarar för vägens 
drift och skötsel enligt årsvis eller längre löpande avtal. Vägfogden får ingå i 
Vägföreningens styrelse men kan inte vara ordförande eller kassör. Vägfogde 
som ej ingår i styrelsen kan adjungeras till styrelsen. Föreningen kan förvalta en 
buffert av medel för snöröjning samt inköp av väggrus. När denna buffert är full 
sänks årsutdebiteringen till medlemmarna. Vägfodgen skall hålla vägen körbar 
året om.  
 
§12 
Till att granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall på 
ordinarie föreningsstämma väljas två revisorer och en suppleant för tiden till och 
med ordinarie föreningsstämma under andra räkenskapsåret efter valet. 
Revisorer och suppleant skall vara myndig och här i riket bosatt svensk 
medborgare. Revisorerna väljs för en tid av två år. 
 
§13 
Förenings räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Senast 1 maj skall 
styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse jämte balans-, vinst- och 
förlusträkningar för det förflutna räkenskapsåret. Dessa redovisningshandlingar 
skall vara underskrivna av samtliga styrelseledamöter. 
Revisorerna skall avlämna sin berättelse till styrelsen minst tre veckor före 
ordinarie föreningsstämman.  I berättelsen skall, bland annat, frågan om 
styrelsens ansvarsfrihet tas upp. 
Styrelsen skall innan revisorerna upprättar sin berättelse ges tillfälle att yttra sig. 
 
§14 
Medlemmar är skyldig att underkasta sig de bestämmelser som är fastställda för 
föreningens anläggningar. För samtliga medlemmar i föreningen upprättas ett 
avtal om betalningsskyldighet. Sådant avtal kan ersättas av till exempel 
bestämmelse i arrendekontrakt eller motsvarande. 
 
Sker ej så, eller dröjer medlem med betalning av förfallen avgift utöver trettio 
dagar från det föreningen skriftligen i påminnelse uppmanat honom att fullgöra 
sin betalningsskyldighet äger föreningen rätt att skicka ärendet till inkasso. Vid 
för sen betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag samt ersättning för 
betalningspåminnelse samt inkassokostnader. 
  

Kalle
Textruta
Bilaga 7 sid 3



§15 
Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna 
tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande 
det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när 
betalning skall ske. 
 
 §16 
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas 
mellan medlemmarna i förhållande till ägda insatser. 
 
§17 
Under juni månad varje år hålls ordinarie föreningsstämma dit alla medlemmar i 
föreningen kallas skriftligt genom mejl eller post senast två veckor innan 
stämman. Kallelsen ska innehålla mötets dagordning. Inbjudan sker även genom 
ett anslag på anslagstavlan i västra hamnen på Landsort senast två veckor innan 
föreningsstämman. 
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. 
 
§18 
På årsmötet fattas beslut genom enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten. 
Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning. 
 
Rösträtt kan utövas genom fullmakt. En och samma person kan maximalt ha två 
fullmakter. 
 
§19 
Extra årsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det 
angeläget eller när minst 20 procent av föreningens medlemmar begär det i 
skrivelse till föreningens ordförande. Vid extra årsmöte gäller i övrigt vad som 
stadgas för ordinarie årsmöte. 
 
§20 
Ett beslut om ändring av Vägföreningens stadgar är giltigt om samtliga 
röstberättigade i föreningen är ense om det vid ett årsmöte. Beslutet är även 
giltigt, om det har fattats på två på varandra följande årsmöten där minst två 
tredjedelar av de röstande gått med på beslutet. 
 
§21 
På föreningsstämman skall det förekomma: 

1. val av ordförande för stämman 
2. val av sekreterare för stämman 
3. val av två justeringsmän tillika rösträknare 
4. fråga om stämman utlysts i behörig ordning 
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5. fastställande av röstlängd 
6. styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret 
7. revisorernas berättelser 
8. fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 
9. förvaltningsberättelse 
10. fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
11. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen 
12.  förslag till budget och andelstal för nästa verksamhetsår  
13.fastställande av ersättning till styrelsen och revisorerna 
14. val av styrelseledamöter jämte suppleanter 
15. val av revisorer jämte suppleanter 
16. övriga ärenden 

 
Att dessa stadgar antagna        2011 intygar undertecknade styrelsemedlemmar. 
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