
STADGAR FÖR FINNSTA KOLONIFÖRENINGEN 

§ 1  Föreningens firma 
Föreningens firma är Finnsta Koloniförening. Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och 
kassören var för sig.

För föreningens förbindelser svarar endast föreningens tillgångar, däri inräknat medlemsavgifterna.

§ 2  Föreningens säte 
Föreningen har sitt säte i Bro i Upplands-Bro kommun, Stockholms län.

§ 3  Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att av Upplands-Bro kommun arrendera del av fastigheten Finnsta 1:2 i 
Upplands-Bro kommun, att indela det arrenderade området i lotter och upplåta dessa till medlemmarna för 
att brukas av dem som kolonilotter. 

Föreningen ska vidare uppfylla sitt ändamål genom 
att främja medlemmarnas intressen i deras egenskap av kolonister, 
att till gagn för medlemmarna och det allmänna upprätthålla god ordning inom koloniområdet, 
att även i övrigt främja medlemmarnas gemensamma intressen och 
att driva och underhålla de gemensamma anläggningarna inom koloniområdet.

§ 4  Gemensamma anläggningar 
De i § 2 avsedda gemensamma anläggningarna är

• gemensamma byggnader,
• vattenledningar, 
• gångvägar, planteringar och grönområden,
• gemensamma anläggningar som kan tillkomma enligt avtal mellan kommunen och föreningen samt
• gemensamma anläggningar som föreningen anskaffar för gemensamt ändamål.

§ 5  Medlemskap
 Ansökan om medlemskap görs skriftligen hos styrelsen eller till av styrelsen utsedd representant. Till 
medlem i föreningen kan antas den som har sin legala bosättning i Upplands-Bro kommun och som vill 
verka för föreningens målsättning, förbinder sig att följa föreningens stadgar och aktivt bruka en kolonilott.

§ 6   Medlemsavgifter
Medlem ska betala de medlemsavgifter som årligen fastställs av styrelsen.

§ 7   Avtal om nyttjanderätt till kolonilott
Medlem får i den ordning styrelsen bestämmer nyttjanderätt till kolonilott. Upplåtelsen sker genom 
undertecknande av ett för varje kolonilott särskilt avtal mellan medlemmen och föreningen. Medlem får inte 
ha nyttjanderätt till fler än tre kolonilotter och medlemmar som tillhör samma hushåll får endast i 
undantagsfall ha nyttjanderätt till fler än tre kolonilotter tillsammans. 

§ 8   Byggnation på kolonilott     
Föreningen tillåter byggnation av växthus på egen kolonilott, förutsatt att storleken på växthuset inte 
överstiger 10 kvm och att höjden ej är över 250 cm. Växthuset ska vara väl byggt och förankrat i marken så 
att vinden ej kan förflytta det och skador därigenom uppkomma på annans kolonilott. Skulle så ske ska 
ägaren av växthuset ersätta samtliga berörda parter för uppkomna skador. Innan byggnation påbörjas ska 
ritning inlämnas till styrelsen för godkännande.

§ 9   Utträde ur föreningen 
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed 
omedelbart ha lämnat föreningen.



§ 10   Uteslutning
Medlem kan uteslutas ur föreningen om medlemmen har försummat att betala beslutade avgifter, bryter mot 
dessa stadgar eller föreningens ordningsregler, vansköter kolonilotten, motarbetar föreningens verksamhet 
eller ändamål, eller uppenbarligen på annat sätt skadar föreningens intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att 
medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig 
inom viss av styrelsen angiven tid. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den 
berörde inom sju dagar efter beslutet.

§ 11  Styrelsen
Styrelsen väljs av årsmötet för ett eller två år. Valbar till styrelsen är medlem och medlems make eller 
sambo. Styrelsen består av fem ledamöter jämte tre suppleanter. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice 
ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder 
suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa 
årsmöte.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet fram till och med årsmötet påföljande år.

§ 12   Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen, utfärdar ordningsregler och handhar föreningens 
angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. 
Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och 
föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. 
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär 
detta. 
Samtliga ledamöter och suppleanter ska kallas till styrelsens sammanträden. Styrelsen är beslutsför då 
minst tre ledamöter eller suppleanter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika 
röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.
Vid sammanträde ska protokoll föras. Avvikande mening ska antecknas i protokollet

§ 13   Räkenskaper        
Räkenskapsår är kalenderår.
Styrelsens årsredovisning, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som 
revisorerna önskar ta del av ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 1 februari.
Styrelsen ska i övrigt utan dröjsmål till revisorerna överlämna de handlingar som revisorerna närhelst under 
räkenskapsåret önskar ta del av.
Eventuellt överskott ska fonderas eller balanseras i ny räkning.

§ 14   Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast den 
28 februari avge sin revisionsberättelse.

§ 15  Motioner
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsmöte eller extra föreningsmöte ska anmäla detta till 
styrelsen senast den 31 januari (årsmöte) eller inom den tidpunkt styrelsen beslutat (extra föreningsmöte).

§ 16   Årsmöte
Årsmötet, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen under april månad på tid och plats 
som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie 
årsmöte och senast sju dagar före extra föreningsmöte. Vid årsmötet ska protokoll föras.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
10. Val av ledamöter i styrelsen 
11. Val av suppleanter i styrelsen 



12. Val av två revisorer, varav en sammankallande, för en tid av ett år 
13. Val av valberedning, tre ledamöter, varav en sammankallande för en tid av ett år 
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
15. Övriga frågor

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta 
inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 17 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av 
föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det 
eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden 
som angivits i kallelse behandlas.

§ 18   Rösträtt     
Vid årsmötet har varje närvarande medlem som betalat sina avgifter en röst. Medlem får utöva sin rösträtt 
genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten ska 
uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får inte företräda mer än en medlem. 
Ombud får endast vara annan medlem, medlemmens make / maka eller registrerad partner eller sambo. 
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt. 

§ 19   Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, 
såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som 
ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är 
ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 20   Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. 
Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 21   Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. 
Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till Upplands-Bro kommun.

_______________________________________________________________________________
Dessa stadgar har enhälligt antagits på årsmötet den 9 oktober 2021.


