
Bilaga 3

Framställan till SJS årsstämm a 2022

Arvode till revisorer.

Bakgrund.

Vid stämman 2021 beslutades att styrelsen fick i uppdrag att utreda framtida
ersättning för revisorerna. Arvodet skall inkludera avgifter och skatter. Arvodet är f.n.
1.998:- .

MåI

SJS styrelse anser att den kontanta ersättningen i arvodet inte skall bli lägre vid
eventuella ändringar i skatter och avgifter som beslutas av regering.

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår stämman besluta:

att arvodet till revisorerna fortsättningsvis skall baseras på 0,2 prisbasbelopp och
justeras i takt med prisbasbeloppets förändringar

att arvodet i fortsättningen kan justeras i takt med forändringar av sociala avgifter
beslutade av regeringen

att arvodet skall inkludera avgifter och skatter.
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Framställan från

Till Södra Jordbro

Bilaga 3.1

styrelsen

Samfäl I ig hetsfören i ngs årsstäm ma 2022.

Bakgrund:

Elinstallationen med vanliga 230V uttag(schukouttag) är idag sedan 1g72-23 när
området byggdes. Det främsta skälen till modernisering är av säkerhetsskäl
(ordfelsbrytare) och att vi inser att området behöver uppdateras till elbilsladdning för
att tillgodose morgondagens behov.
Självklart kommer dagens behov av 230V uttag för kup6värmare att tillgodoses.

om vi moderniserar föreningens garage med jordfelsbrytare och uttag för
elbilsladdning och schukouttag har vi möjlighet att därmed ta del av
Naturvårdsverkets bidrag som just nu är 50% pä investeringskostnaden dock högst
15.000:-/laddpunkt.

Atgardsfrirslag:

Därför föreslår styrelsen att
Planera in ett informationsmöte under våren 2022 for att i ett första steg informera om
alternativen for modernisering av elen i garagen och därmed inhämta vitt<et intresse
medlemmarna har av detta.

Styrelsen föreslår stämman besl uta

att godkän na styrelsens åtgärdsförslag.
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Framställan till SJS årsstämma2022 rörande ändring av stadgar

Bakgrund.

§5

Våra stadgar behöver anpassas efter tiden vi lever i där det är betydligt svårare att
motivera medlemmar att bli verksamma i vår styrelse. Får vi inte en styrelse med
tillräckligt många ledamöter som krävs enligt våra stadgar enligt §5 så finns det en
möjlighet att lantmäteriet måste tillsätta en förvaltare vilket kan medföra kraftigt ökade
medlemsavgifter. Ett alternativ är att skriva om stadgarna på så sätt att vi i nödfall
kan under en viss period tillsätta en styrelse bestående av färre medlemmar än
dagens stadgar tillåter.

§12

När det kommer till §12 står det följande i våra stadgar:

Tillföreningens underhålls- och fornyelsefond skall årligen avsättas skäligt belopp,
som är kopplat till underhållsplan enligt § 9 pkt 0.
Vid uttaxering av avgifter skall hänsyn till planen tas, så att erforderligt belopp avsätts
i en fond benämnd "Fond för framtida periodiskt underhå||".
Beloppets storlek skall motsvara minst1110 av beräknade kostnader under
perioden, avkastning skall tillföras fonden.

Enligt texten ovan skall 1110 av 8 miljoner kronor vilket blir 800 000:- den avsättning
vi årligen skall avsätta till vår underhållsfond. Det skulle såklart öka våra
medlemsavgifter markant, skulle vi ändra ovanstående text kan vi utan att bryta mot
stadgarna avsätta ett lägre belopp då underhållsplanen är en plan som ständigt
förändras efter föreningens behov. Beslutar vi dessutom som tidigare att ev överskott
tillfaller underhållsfonden så kan vi där igenom hålla den planerade avkastningen på
en lägre nivå och på det viset hålla ner medlemsavgifterna.

§14 samt §20

§14 och §20 är två stadgar där vi anser att vi kan värna om miljön och bespara
föreningen en summa pengar.
Som det är skrivet i våra stadgar idag så är vi obligerade att dela ut kallelse samt
stämmohandlingar till samtliga medlemsfastigheter vilket innebär 121 hushåll.
Samma förutsättn i n gar gäl ler p rotokol let efter årsstäm man.
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Styrelsen föreslår härmed att stadgarna skrivs om på sådant vis att vi som förening
går i en riktning där mindre papper delas ut och mer information meddelas via digitala
medier.
Vill man som medlem ändå har en papperskopia skall det självklart finnas tillgängligt
att få, om man inte själv har möjlighet att läsa digitalt eller skriva ut.

§20 är en punkt på årsstämman att besluta och behöver inte vara reglerad i våra
stadgar.

MåI

Med förändringarna ser vi att:
*Vi har en större möjlighet att undvika en tvångsförvaltning under perioder där det
ibland kan vara otroligt krävande arbete att motivera medlemmar att verka i vår
styrelse.
*Kan anpassa avsättningen till vår underhållsfond utan att gå emot mot våra stadgar.
*Att vi kan minska förbrukning av papper och nå ut till medlemmar på det sätt dem
själva anser vara bäst:
.Att låta medlemmarna på årsstämman ta beslut vart protokoll ska redovisas, om det
skall delas ut eller finnas tillgängligt via hemsidan eller någon i styrelsen.

Styrelsens förslag:

Stvrelsen föreslår stämman besluta:

att §5 ändras till .Styrelsen: För föreningen skall finnas en styrelse med säte i
Haninge kommun.
Styrelsen skall bestå av 7st Iedamöter eller lägst 5st. Föreningen skall sträva
efter en styrelse bestående av 7st.. Understiger styrelsen 5st måste nytt val
utlysas

ändras ifrån 7st

att §12 ändras till Underhålls och fornyelsefond:
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas skäligt belopp,
som är kopplat till underhållsplan enligt § 9 pkt f).
Vid uttaxering av avgifter skall hänsyn till planen tas, så att erforderligt belopp avsätts
i en fond benämnd "Fond för framtida periodiskt underhå||".
Beloppets storlek skall utgöra som lägst 450.000 kr
Fondens avkastning skall tillföras fonden.

Ändras ifrån: motsvara minst 1l10 del av de beräknade kostnaderna under perioden
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att §14 ändras till:

Kallelse till stämma:
Styrelsen kallar till stämma genom utdelning av kallelse i brevlåda för respektive
fastighet, senast 14 dagar före sammanträdet.
I kallelsen skall anges tid och plats, samt vilka ärenden som skall förekomma på
stämman. Stämmohandlingar skall finnas tillgängliga för alla medlemmar inom
samma tid.

Ändras ifrån:

Kallelse till stämma:
Styrelsen kallar till stämma genom utdelning av stämmohandlingar i brevlåda för
respektive fastighet, senast 14 dagar före sammanträdet.
I kallelsen skall anges tid och plats, samt vilka ärenden som skallförekomma på
stämman.)

Att §20 ändras till:
Protokollsj ustering, tillgäng lig hållande
Stämmoprotokoll skalljusteras inom två veckor efter stämman och hållas
tillgängligt enligt stämmobeslut.

Andras ifrån:
Protokollsjustering, tillgänglighållande
Stämmoprotokoll skalljusteras inom två veckor efter stämman och hållas tillgängligt
enligt stämmobeslut samt utdelas till medlemmarna.
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