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sådan egendom med nyttjanderätt för länge tid än fem år (37 5 SFL). 
Bestämmelserna under punkten 5 är endast avsedd för föreningar 
med flera samfälligheter eller andra verksamhetsgrenar, i vilka med- 
lemmarna har del efter olika andelstal. Bestämmelsen anknyter till 
41 5/42 9/45 §,48 och 60 SFL. 

Revisionen avser rakenskapsperiod. Eftersom räkenskapsperiod inte 
behöver stämma överens med styrelsens mandattid, kan styrelsens 
förvaltning komma att revideras i omgångar. 
Av allmänna rättsregler följer att till revisor inte får väljas den som 
ingått i styrelsen under den rakenskapsperiod revisionen avser. 

Regler om fondering finns i 19 SFL. 

Tiden för ordinarie stamma bör bestämmas så långt efter räkenskaps- 
periods utgång att revisorerna får tid att revidera och avge revisions- 
berättelse och styrelsen därefter får tid att kalla till stämma. 
Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller 
det mindre antal, som kan vara bestämt i stadgarna, hos styrelsen 
begar att extra föreningsstämma skall hållas och därvid anger de 
ärenden som skall behandlas, åligger det styrelsen att inom en vecka 
kalla till sådan stämma att hållas så snart det med iakttagande av före- 
skriven kallelsetid kan ske. 

Sker det ej, utlyser länsstyrelsen stamma på anrnalan av medlem 
(47 9 3 st. SFL). 

Kallelse till föreningsstämma sker genom styrelsens försorg. I kallel- 
sen anges vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Underlåter 
styrelsen att utfärda kallelse till ordinarie föreningsstämma i enlighet 
med stadgarnas föreskrifter skall länsstyrelsen på anmälan av medlem 
utlysa föreningsstämma (47 5 SFL). 

Inga kommentarer. 

Styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplysningar 
om föreningens verksamhet som medlem begar och som kan vara av 
betydelse för medlemmarna (50 5 SFL). 
Over beslut som fattas på föreningsstämma skall genom styrelsens 
försorg föras protokoll, vilket skall hållas tillgängligt för medlem- 
marna senast två veckor efter stämman (50 § 2 st. SFL). 
Talan får föras mot uttaxering (46 SFL) och stammobeslut (53 5 SFL). 

Om föreningens verksamhet är sådan att den inte ger ekonomiskt 
överskott bör bestämmelsen utgå. 

Den som underlåtit att i rätt tid fullfölja sin bidragsskyldighet får del- 
taga i förhandlingarna men ej utöva rösträtt innan han fullgjort vad 
han eftersatt (48 5 SFL). 
Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som 
ombud, deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett 






