
Protokoll fördt vid konstituerande av byggnadsförening. Söndag den 14 augusti 1910 
 
   § 1 
Till ordförande valdes Herr P. Backlund och sekreterare Herr Anders Bos. 
 
   § 2 
Frågan om konstituerande av Byggnadsföreningen upptogs till behandling. 
Efter en stunds diskustion beslöts enhälligt att bilda Byggnadsföreningen med namnet Vasa u.p.a 
och antogs följande stadgar. 
 
Stadgar för Byggnadsföreningen ”Vasa” i Hjortnäs Leksand utan personlig ansvarighet. 
 
   § 1 
Föreningen, hvars firma är Byggnadsföreningen Vasa i Hjortnäs Leksand utan personligt 
ansvarighet, har till ändamål att bereda bostäder och lokaler åt föreningens medlemmar samt på 
annat därmed jämförligt sätt främja medlemmarnas inträssen. 
 
   § 2 
Föreningens styrelse har sitt säte i Hjortnäs by Leksands socken 
 
   § 3 
Den som efter teckningslistornas indragande önskar inträda i föreningen skall därom till styrelsen 
ingifva ansökan försedd med sökandes egenhändiga namnunderskrift samt uppgift om antalet 
insatser, hvarmed sökanden ämnar deltaga i föreningen. Ansökningen prövas av styrelsen, för 
medlemskaps vägrande fodras, att styrelsen är enhällig i sitt beslut. Äro meningarne inom 
styrelsen delade, afgöres frågan, sedan den en gång varit bordlagd av styrelsen, genom sluten 
omröstning med enkel majoritet. 
 
   § 4 
Hvarje insats eller andel lyder a tio /10/ kronor, ställd till viss person. Medlem äge rätt att i 
föreningen förvärfa ett obegränsadt antal andelar. Inbetalning av tecknade andelar skall ske på 
sätt ock å de tider, som av styrelsen bestämmes. 
 
   § 5 
Avliden medlems maka eller arfvinge vare berättigad att efter styrelsens pröfning i den aflidnes 
ställe inträda som medlem af föreningen. 
 
   § 6 
För föreningens förbindelser ansvaras allenast med föreningens samtliga tillgångar, ock är 
således hvarken styrelsen eller föreningens medlemmar för förbindelserna personligen ansvariga. 
 
   § 7 
Föreningens styrelse består av fem medlemmar jämte tvänne suppleanter, hvilka vis årsmötet 
utses för en tid av två år. 
Av styrelsens ledamöter afgå genom lottning vid första årets slut tre, i hvilkas ställe tre nya 
väljas. Vid andra årets slut afgå de två återstående ock nya väljas i deras ställe, vid tredje årets 
slut de tre, som valdes efter de vid första årets slut utlottade, o.s.v  afgående styrelseledamot kan 
återväljas. Afgår styrelseledamot eller suppleant innan hans tjänstetid tillända, anställes nytt val 
för den återstående tiden. 



Till styrelsesammanträde skall samtliga ledamöter vara kallad, ock vid anmäldt förfall för 
nogondera inkallas suppleant i dennes ställe. 
För att styrelsen skall vara beslutmässig erfodras att minst tre styrelseledamöter äro tillstädes. Vid 
lika röstetal skilje lotten. 
Styrelsen utser inom sig ordförande, vise ordförande, sekreterare ock kassaman. 
Styrelsens ledamöter äro solidariskt ansvariga för alla de medel de för föreningens räkning 
omhänderhafva.  
Ordföranden, sekreteraren ock kassören äga att gemensamt eller hvar för sig teckna föreningens 
firma. 
 
   § 8 
Räkenskaperna afslutas för kalenderår ock skall bokslutet varo till granskning färdigt innan 
Januari månads utgång det följande året. 
 
   § 9 
Föreningen håller i senare hälften af Februari månad hvarje år ett orinarie sammanträde, eller 
årsmöte, hvarvid till behandling förekomma; 
a.f. Styrelsen berättelse öfver föregående årets värksamhet; 
b.f. Revisorerna berättelse angående samma års räkenskaper och förvaltning, hvilken berättelse 
skall före 15 februari hvarje år afstämmas till styrelsen på det att styrelsen må före årsmötet vara i 
tillfälle däraf taga del för att till detsamma afgifva utlåtande, därset anledning härtill finnes; 
c.f. Ansvarsfrihet; 
d.f. val af styelse ock två revisorer jämte två revosorsuppleanter; 
e.f. Andra ärenden, som till sammanträdet hänskjutits. 
 
   § 10 
Styrelsen äger när den finner lämpligt eller minst en tiondel af föreningens medlemmar hos 
styrelsen därom, för uppgifvet ändamål, gjort skriftlig framställning, att kalla föreningens 
medlemmar till extra sammanträde, hvilket i senare fallet skall hållas inom en månad efter det 
ansökan därom skett. 
Å extra sammanträden få icke behandlas andra ärenden än de , som föranledt utlysandet af 
detsamma ock hvarsom upplysning bör lämnat i kungörelsen. 
 
   § 11 
Vid föreningssammanträde har medlem en röst för varje af honom till föreningen fullt inbetald 
andel. Endast föreningsmedlem äge rätt att rösta på grund af fullmakt, dock ej för flera än en 
andelsägare. Röstlängd skall vid hvarje möte finnas tillgänglig. 
Alla val ske med slutna sedlar, såvida ej enhälligt annarlunde beslutas. Öfriga omröstningar ske 
öppet, därest icke nogon medlem yrkar på sluten sådan. 
 
   § 12 
Vid slutet av hvarje räkenskapsår skall med iakttagande af föreskrifter i 15.§ föreningslagen, af 
den å rörelsen uppkomna vinst afsättas; 
1:0 Det belopp som erfodras till föräntande ock amortering af föreningens skulder: 
2:0 Medel till behöfliga förbättringar af föreningens byggnader ock öfriga tillhörigheter: 
3:0 Till reservfonden minst 10 prosent, intill dess att detsamma uppgått till ett belopp af ett tusen 
/1000/ kronor. 
Sedan i enlighet med punkterna 2 ock 3 i denna §, af vinsten behöfliga medel blifvit afsatta, må 
efter förslag af styrelsen beslut fattas om vinstutdelning at medlemmarne. 
 



   § 13 
Sprit ock rusdrycker få inom föreningens lokaler under ingen förevändning förtäras eller 
utskänkas. 
 
   § 14 
Kallelse till sammaträde skall utfärdas genom 3 anslag inom byn däraf ett å föreningslokalen. 
 
   § 15 
Tvister mellan föreningen ock styrelsen eller ledamot däraf eller föreningsmedlem få icke dragas 
inför domstol, utan skola hänskjutas till afgörande af skiljomän på sätt  i lag om skiljomän är 
stagadt. 
 
   § 16 
Förslag till ändring af dessa stadgar skall minst en månad före årssammaträdet till styrelsens 
uppgifter, hvilken åligger att jemte eget utlåtande detsamma för föreningen föredragas. 
I fråga om ändring af dessa stadgar eller föreningens upplösning erfodras likstämmigt beslut å två 
på hvarandra följande sammanträden, därvid en majoritet af tre fjärdedelar af de vid hvardera 
sammanträdet representerade rösterna erfodras, - Beslutad ändring vare dock ej gällande med 
mindre den blivit vederbörligen registrerad. 
 
   § 17 
I allt hvad här ofvan icke är särskildt stadgat gäller till efterrättelse lagen om registrerade 
föreningar för ekonomisk verksamhet den 28 juni 1895. 
 
   § 3 
Till styrelsen för Byggnadsföreningen valdes herr Per Backlund, Back Anders Andersson, Anders 
Nordström d.ä, Knuts Olof Andersson och Anders Bos. 
Till suppleanter valdes herr Backpellas Per Erikson och Bengts D.Danielsson. 
Till revisorer valdes herr Axel Back ock Gustaf Sjögren. 
 
    Dag som ofvan 
    Anders Bos 
 
Tilläg till § 3 
Till styrelsen för Byggnadsföreningen Vasa valdes hemmansägare Per Backlund Hjortnäs 
Leksand, Handl. Back And Eriksson Hjortnäs Leksand, Byggmästaren A Nordström Hjortnäs 
Leksand, Hemmansägaren Knuts Olof Andersson Hjortnäs Leksand, sek. Handelsbokhållaren 
Anders Bos Hjortnäs Leksand 
Till styrelsensuppleanter valdes hemmanägare Backpellas Per Erikson Hjortnäs Leksand ock 
Bengts Daniel Danielsson Hjortnäs Leksand. 


