
Styrelseförslag: Ändring av räkenskapsperiod / stadgeändring 
 
Förslag till beslut 
 
KVF's räkenskapsperiod ändras från "1 april - 31 mars" till "1 november - 31 oktober". Tidpunkter för 
ordinarie föreningsstämma, motionsinlämning etc som relateras till räkenskapsperioden ändras också. Se 
exakta stadgeändringsförslag nedan. 
 
Bakgrund 
 
I samband med att Kummelnäs Vägförening år 2000 ombildades till att lyda under bestämmelserna i 
"Anläggningslagen" och "Lagen om förvaltning av samfälligheter" gjordes en ändring av räkenskaps-
perioden. Det främsta argumentet för detta var att fler fritidsboende skulle ha möjlighet att gå på den 
ordinarie föreningsstämman (årsmötet).  
 
Antalet närvarande beror naturligtvis inte bara på tidpunkten på året utan även på vilka frågor som 
behandlas på stämman, men styrelsen kan ändå konstatera att vare sig antalet närvarande eller andelen 
fritidsboende har ökat sedan årsmötet senarelades. Styrelsen har också funnit flera praktiska problem med 
att ha en räkenskapsperiod som innebär att årsmötet hålls i slutet av maj eller början av juni. 
 
Efter att ha analyserat ett stort antal aspekter har styrelsen kommit fram till att en räkenskapsperiod  
"1 november - 31 oktober" skulle vara det mest optimala. Det får följande konsekvenser/fördelar: 
 

• Styrelsen kan göra bokslut i november 
• Revisorerna kan ha granskningen klar i god tid före jul 
• Kallese till ordinarie föreningsstämman skickas ut i början av januari 
• Ordinarie föreningsstämman hålls i slutet av januari 
• Ordinarie avgiftesdebitering blir under februari och påminnelserna under våren (istället för som 

nu under semestertid) 
• Den ekonomiskt största och mest svårplanerade utgiften, vinterunderhåll, infaller i början av 

verksamhetsåret 
• På våren vet styrelsen hur mycket vinterunderhållet har kostat och kan bättre använda återstående 

pengar, utan osäkra kommande utgifter 
• Planeringen av barmarksunderhåll kan starta direkt på våren (istället för att som nu invänta beslut 

på årsmötet i maj/juni) 
• Kommunala och statliga bidrag betalas ut i början av året 
• Styrelsen, som väljs från årsmöte till årsmöte, får en mandatperiod som i stort sett sammanfaller 

med kalenderåret vilket förenklar redovisningen av arvoden och sociala avgifter 
 
Genomförande 
 
Stadgeändring ska beslutas vid två på varandra följande föreningsstämmor varav minst en ordinarie. 
Under förutsättning att den ordinarie föreningsstämman i juni 2007 bifaller förslaget föreslår styrelsen att 
det tillsammans med utskicket av protokoll från den ordinarie föreningsstämman även skickas kallelse till 
en extra stämma i slutet av sommaren, datum för denna beslutas på den ordinarie stämman (nu). Om även 
den extra stämman bifaller ändringarna avslutas verksamhetsåret 2007 den 31 oktober 2007 och 
nästkommande ordinarie stämma blir i januari 2008 enligt de nyantagna stadgarna. 
 
Stadgeändringsförslag med anledning av ändrad räkenskapsperiod: 
- § 11 Räkenskapsperiod: "1 april - 31 mars"  ändras till "1 november - 31 oktober" 
forts. på nästa sida 



- § 13 Föreningsstämma: "30 juni"   ändras till "31 januari" 
- § 15 Motioner: "15 mars"    ändras till "15 oktober" 
 
 
Styrelseförslag: Justeringar/moderniseringar av stadgarna 
 
Om en stadgeändring med anledning av ändrat verksamhetsår beslutas föreslår styrelsen att nedanstående 
justeringar/moderniseringar samtidigt görs av stadgarna (om stadgeändring däremot inte beslutas kan 
nedanstående avvakta till ett senare tillfälle, endast dess motiverar inte stadgeändring). 
 
Stadgeändringsförslag: 
- §14 Kallelse till stämma, första stycket:  tillägg ”Kallelse får ske per epost till 
    medlem som själv begärt det.” 
- §14 Kallelse till stämma, andra stycket: ”skall ske” ändras till ”skall skickas” 
- §16 Dagordning vid stämma, näst sista stycket: tillägg ”...utskickad med kallelsen." 
- §19 Protokollsjustering, tillgänglighållande: tillägg ”Stämmoprotokollet får skickas per 
    epost till medlem som själv begärt det.” 
 
 
 
Styrelseförslag: Överenskommelse med Värmdö kommun etc. 
 
Styrelsen får i uppdrag: 
 

• att teckna en överenskommelse med Värmdö kommun som medger att Värmdös avloppsledning 
får placeras inom befintlig vägkropp på Solviksvägen (om förslag till överenskommelse finns 
klart till 14 juni kommer denna att presenteras på mötet) 

• att teckna en överenskommelse med Värmdö kommun om en lösning där Värmdös 
avloppsledning placeras på ett sådant sätt att vägföreningen på ett fördelaktigt sätt kan anlägga en 
gångväg/trottoar längs Lövbergavägen från Solviksvägen till Rensättravägen (om förslag till 
överenskommelse finns klart till 14 juni kommer denna att presenteras på mötet) 

• att ta fram ett förslag på ett kostnadseffektivt alternativ för en gångväg/trottoar från korsningen 
Lövbergavägen/Solviksvägen upp till bussvändplan på Kummelnäsvägen 

• att presentera en ekonomisk kalkyl för ovanstående gångväg/trottoar 
 


