
Stadgar för Hökarängens Friluftsförening HFF 

 

§ 1 Föreningen  

Är en ideell förening för ägare av kolonistugor med syfte att i gemenskap samsas om gemensamt 

utrymme och vårda såväl sin egen stuga som naturen i det område som Stockholm Stad tilldelat 

HFF, och har som ändamål att: 

 Tillvarata medlemmarnas intressen 

 Organisera medlemmarnas bostadsarrende 

 Informera medlemmarnas skyldigheter och rättigheter för att säkerställa kolonilivets 

trivsel och varaktighet. 

§ 2 Medlem är skyldig att: 

 Att erlägga medlemsavgift, extra uttaxering eller annan avgift enligt årsmötets beslut och 

styrelsens anvisningar. 

 Noga vårda och sköta den mark som upplåtits. 

 Följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter samt de villkor och riktlinjer som 

utfärdats av kommunen. 

 Delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningens medlemmar och i tillsynen och 

vården av den mark och egendom som föreningen arrenderar eller i övrigt disponerar, 

samt att vid utebliven arbetstjänst betala den av årsmötets beslutade avgifter. 

§ 3  Medlem som inte efterlever HFF:s stadgar kan utesluts ur föreningen 

 Efter beslut av styrelsen om medlem bryter mot dessa stadgar, gällande arrendekontrakt 

och ordningsföreskrifter eller i övrigt av föreningen utfärdade föreskrifter. 

 På förslag av styrelsen genom beslut på årsmöte, om medlem motarbetar föreningens 

ändamål eller försvårar föreningens och styrelsen arbete. 

 I  tvistiga fall hänskjuts frågan till styrelsen och kommunen underrättas. 

§ 4  Medlemsavgifter 

Fastställs vid årsmötet och ska vara inbetalt senast den 1 maj varje år. Påminnelseavgift 50kr 

påföres om man inte betalar i tid. Medel för föreningens verksamhet skapas genom 

medlemsavgifter, frivilliga bidrag, ideella insatser samt eventuella intäkter från olika arrangemang 

m.m. Intäkterna används för att täcka kostnader i verksamheten. 

§ 5 Styrelsen  

Styrelsen väljs vid årsmötet och består av minst sju ledamöter - ordförande, vice ordförande, 

sekreterare, kassör, tre styrelseledamöter.  Föreningen ska dessutom ha en revisor och en 

revisorssuppleant samt 1-3 suppleanter.                                                                       

 

 



§ 6  Styrelsens uppgifter 

Företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess 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.  Styrelsen sammanträder när ordföranden finner der erfoderligt eller minst när tre 

styrelseledamöter begär detta.  Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör 

var och en för sig. Styrelsen har rätt till ekonomiska transaktioner i nödvändig omfattning under 

förutsättning att besluten är enhälliga enligt styrelseprotokoll. 

§ 7 Uthyrning i andra hand 

Vid uthyrning i andra hand krävs styrelsens godkännande på förhand. Uthyrning får endast avse 

ett år. Ett hyresavtal ska upprättas på fastställt formulär som tillhandahålls av styrelsen.  

§ 8 Försäljning av stuga 

Vid försäljning av stuga ska föreningen alltid ge sitt godkännande i förväg. Kontakt sker till någon i 

föreningens styrelse både av säljaren och ny tilltänkt köpare. Överlåtelseavgift betalas till 

föreningen av säljaren. 

§ 9 Ny/Ombyggnad och reparation av stuga 

Ny stuga får totalt ha en yta uppgående till 10 kvadratmeter, yttermått. Höjden får högst vara 3 

meter. Vid ombyggnad av stuga gäller samma regler som för ny stuga. Vid reparation och 

underhåll får stugans ursprungliga mått bibehållas och får inte ändras till större. 

 Fristående redskapsbod får byggas och får vara högst 3 kvadratmeter och tre meter hög, 

yttermått och får inte användas som bostadsändamål. 

  

 Vid all byggnation ska ritning godkännas av föreningen och exploateringskontoret innan 

byggnationen påbörjas. 

§ 10  årsmöte  

Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans och hålles i januari/februari varvid styrelsens 

verksamhetsberättelse och revisionsberättelse avlämnas. Årsbesked från advokatfonden ska även 

den redovisas. Utser en revisor samt en revisorssuppleant. Räkenskapsår sammanfaller med 

kalenderår. För revision av det första verksamhetsåret utses ordinarie revisorer valda för HFF. 

§ 11 Stadgeändring  

Sker vid ordinarie årsmöte och förutsätter två tredjedelar majoritet för att gälla. Förslag till ändring 

av dessa stadgar får – förutom av Föreningens styrelse – skriftligen framläggas av medlemmar 
senast två månader före den tidpunkt årsmötet ska hållas. 
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