
 

§ 7 

 

Vid ordinarie sammanträde skola följande ärenden förekomma: 

 

1. Val av ordförande för sammanträdet 

2. Val av justeringsman 

3. Styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret 

4. Revisionsberättelsen jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

5. Behandling av inkomna ärenden och motioner 

6. Granskning av styrelsens förslag till vägarbeten, som skola utföras 

        eller påbörjas under året 

7. Granskning av styrelsens förslag till utgifts-och inkonststat och till debiteringslängd  

8. Beslut om arvode till nästkommande års styrelse och revisorer 

9. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

10. Val av revisorer och suppleanter 

11. Bestämmande av sättet för kungörande av verkställda protokolljustering 

12. Vad styrelsen eljest vill hänskjuta till sammanträdet 

 

§ 8 

 

Motioner skola, för att kunna upptagas till behandling vid ordinarie sammanträde, vara styrelsen 

tillhanda senast fjorton dagar före sammanträdet. På yrkande av medlemmar med sammanlagt 

röstetal, som överstiger hälften av samfällighetens hela röstetal, må dock jämväl senare väckt 

fråga upptagas till behandling vid sammanträdet. 

 

§ 9 

 

Genom styrelsens försorg skall vid sammanträdet föras protokoll. Justering av protokollet skall 

verkställas senast en vecka efter sammanträdet å tid och plats, som ordföranden bestämmer och 

vid sammanträdet tillkännagiver. Därvid underskrives protokollet, med anteckning om 

justeringen, av ordförande och justeringsmännen, varefter kungörande därom sker på sätt, som 

vid ordinarie sammanträde bestämts. 

 

Protokollet skall senast fjorton dagar efter sammanträdet vara för de väghållningsskyldiga 

tillgängligt.   

 

Revision 

§ 10 

 

Mom 1 

För granskning av styrelsens åtgärder och räkenskaper skola å ordinarie sammanträde utses 

revisor jämte suppleant. Första gången val äger rum, väljes en revisor och en suppleant för ett år, 

därefter väljes årligen en revisor och en suppleant. 

 

Avgående revisor eller suppleant kan omväljas. 

 

Mom 2 

Revision skall vara verkställd senast tre veckor före ordinarie sammanträde. 

Vägsamfällighetens uppgift 

§ 1 

 

Vägsamfälligheten har till uppgift att handhava den gemensamma väghållningen och därmed 

förenade angelägenheter beträffande den enskilda vägen å Norra Stavsudda i Möja socken av 

Djurö kommun och Stockholms län, som jämlikt en den 11 november 1964 avslutad förrättning 

enligt lagen den 3 september 1939 om enskilda vägar och därvid avgivna utlåtandet skall av de 

väghållningsskyldiga gemensamt byggas, underhållas och vinterväghållas.  

 

Medlemskap 

§ 2 

 

Medlem av vägsamfälligheten är varje ägare till egendom, som ålagts skyldighet att deltaga i den 

gemensamma väghållningen, dock att, där jämlikt 5 § lagen om enskilda vägar innehavaren av 

egendom har att svara för fullgörande av fastighetens väghållningsskyldighet, innehavaren i 

ägarens ställe är medlem av samfälligheten 

 

Vägsamfällighetens styrelse 

§ 3 

 

Ombesörjandet av den gemensamma väghållningen och förvaltningen i övrigt av 

vägsamfällighetens angelägenheter omhändertagas av en styrelse, bestående av tre ledamöter, 

som jämte två suppleanter utses å ordinarie sammanträde för en tid av två år. Första gången 

styrelseval äger rum skola dock en styrelseledamot och en suppleant efter därom mellan de valda 

verkställd lottning, anses valda för allenast ett år. 

 

Valbar är i riket bosatt person. Avgående styrelseledamot eller suppleant kan återväljas. 

Styrelsen skall ha sitt säte i den ort, där vägen eller största delen därav är belägen. Anmälan om 

val av styrelse eller ändring i dess sammansättning skall ofördröjligen göras hos länsstyrelsen . 

 

§ 4 

Mom 1 

Styrelsen utser inom sig ordförande och konstituerar sig själv. 

 

Mom 2 

För att styrelsen skall vara beslutsför erfordras att dess ordinarie ledamöter behörigen kallas till 

sammanträdet samt att envar av ledamöterna eller suppleant för honom är närvarande. 

För beslut erfordras att minst två äro om detsamma ense. 

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, 

skall av ordförande utfärdas minst åtta dagar före sammanträdet. Ledamot, som är förhindrad att 

närvara, har att ofördröjligen befordra kallelsen vidare till suppleant. 

Utan hinder av vad sålunda stadgats om kallelse skall styrelsesammanträde anses behörigen 

utlyst, därest samtliga ledamöter tillstädeskommit till sammanträde. 

 

Mom 3 

Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll. För styrelsens beslut om åtgärder svara de, 

som i beslutet deltagit, en för alla och alla för en. Ledamot, eller suppleant, som närvarit vid 

sammanträde, anses hava deltagit i där fattade beslut, såframt han icke vid sammanträdet till 

protokollet anmält reservation mot beslutet.  



 

 


