
§l . Namn och ändamål 

Föreningen vars firma är Oxbergs Norra Vattenledningsförening har sitt säte i Oxbergs by. 
Dess ändamål är att tillhandahålla vatten för medlemmarnas behov. 

§ 2. Egendomar 

Föreningens gemensamma egendom utgöres av dess fastigheter, vattenbassänger och ledningsnät 
samt föreningens ekonomiska medeL 

§ 3. Medlemsskap 

Ansökan om inträde i föreningen skall göras skriftligt till styrelsen_ Ansökan prövas av styrelsen. 
Vid inträde erlägges inträdesavgift vars storlek beslutas vid ordinarie årsmöte. Skulle 
inträdesavgiften ej täcka föreningens kostnader för ledningsdragning till den nya medlemmen 
betalar denne överskjutande del. Serviceledningar byggs av föreningen fram till tomtgräns. Övriga 
serviceledningar bekostas av och underhålles av förbrukaren men disponeras av föreningen. 
Medlemskap följer fastigheten vid försäljning eller arv. Uträde ur föreningen skall begäras 
skriftligt. Medlem som begär utträde äger ej rätt att fa inträdesavgiften återbetald. 

§ 4. A v gifter 

Vattenförbrukningsavgifter beslutas på ordinarie årsmöte. Föreningen äger rätt att stänga av 
vattnet för medlem som ej betalt sina avgifter. 

§ 5. Årsmöte 

Ordinarie årsmöte skall hållas en gång per år. Kallelse till mötet skall ske minst 14 dagar före 
mötet. 
Följande ärenden skall förekomma på mötet. 
l . Val av ordförande för dagens sammanträde. 
2. Val av två justeringsmän. 
3. F öredragning av styrelse- och revisionsberättelser samt fråga om ansvarsfrinet för 

styrelsen. 
4. V al av styrelse och suppleanter_ 
5. Val av två revisorer och två suppleanter. 
6. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer samt timersättning. 
7. Bestämmande av forbrukningsavgifter. 
8. Bestämmande av inträdesavgift. 
9. Övriga frågor. 

§ 6 Möten 

Styrelsen kan kalla till extra möte när den så finner lämpligt. Extra möte skall även hållas då minst 
l/l O av foreningens medlemmar så skriftligt begär. Vid extra möte tar endast de ärenden som 
finns i kallelsen förekomma. 



§ 7. Rösträtt 

Vatje ansluten tastighet ger rätt till en röst vid foreningens möten. Ingen medlem rar på grund av 
fullmakt utöva rösträtt för mer än en medlem. 

§ 8. Motioner 

Motioner till årsmötet skall inlämnas skriftligt till styrelsen senast l O dagar före mötet. 

§ 9. styrelse 

styrelsen skall bestå av tre ledamöter jämte tre suppleanter. styrelsen utser inom sig själv två 
personer som äger rätt att teckna foreningens firma. Styrelsen är beslutsmässig om två av dess 
ledamöter är närvarande och är eniga om beslutet. Styrelsen äger rätt att i toreningens namn uppta 
lån. Styrelsen har rätt att vid vattenbrist utfarda begränsningar i användandet av vatten. 

§ 10. Revision 

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer, som till 
ordinarie årsmöte avlämmnar sin revisionsberättelse, vederbörligen underskriven. 

§ 11. Ekonomi 

Verksamhets~ och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaper och protokoll skall överlämmnas till 
revisorerna i god tid fore årsmötet. 

§ 12. stadgeändringar 

Beslut om ändring av stadgarna eller om föreningen upplösning fattas av två på varandra följande 
möten, därav minst ett ordinarie. På det sista av dessa fordras dock 2/3 majoritet. Förslag av 
ändring av stadgarna skall inlämnas till styrelsen senast l O dagar före nästa föreningsmöte . 
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