REVISION AV STADGARNA
Ändrad lagstiftning och behov av tydligare skrivning av såväl styrelsens som
bostadsrättshavarens ansvar och skyldigheter gentemot föreningen medför att styrelsen
föreslår ett antal ändringar av föreningens stadgar.
När en bostadsrättsförening ändrar sina stadgar ska beslut om detta tas vid två på varandra
följande stämmor. Föreliggande förslag föreslås därför antas första gången vid stämman den
17 maj 2018.
Om stämman beslutar att anta stadgeförslaget vid 2018 års föreningsstämma ska det om inte alla
röstar för därefter fattas ett nytt beslut vid en extra stämma efter sommaren 2018. De då
beslutade stadgarna ska sändas till Bolagsverket och börjar sedan gälla när de registrerats
där. De lagstadgade ändringar kommer att gälla även om stämman ej röstar för då dessa är
tvingande.

STYRELSEN

Nedan paragrafer föreslås ändras:

§ 7 Allmänna bestämmelser om medlemskap
Fråga om att anta medlem i föreningen avgörs av styrelsen med iakttagande av bestämmelserna i dessa
stadgar och i bostadsrättslagen. Medlemskap får inte vägras på grund av kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller
sexuell läggning.
Styrelsen är skyldig att utan dröjsmål, dock senast inom en (1) månad från det att skriftlig ansökan
om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. Inför upplåtelsen kan
föreningen begära kreditupplysning avseende sökanden.
En medlem kan endast antas om den gör sannolikt att hen kommer att använda lägenheten för
sitt permanentboende eller i övrigt som kan finnas angivet i upplåtelseavtalet.
Den som är underårig eller försatt i konkurs kan inte antas som medlem. Den till vilken en lägenhet
övergått får flytta in i lägenheten endast om hen beviljats medlemskap i föreningen.
Styrelsens Stadgeändringsförslag: Ändring av tredje stycket
§ 7 Allmänna bestämmelser om medlemskap
Fråga om att anta medlem i föreningen avgörs av styrelsen med iakttagande av bestämmelserna i dessa
stadgar och i bostadsrättslagen. Medlemskap får inte vägras på grund av kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller
sexuell läggning.
Styrelsen är skyldig att utan dröjsmål, dock senast inom en (1) månad från det att skriftlig ansökan
om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. Inför upplåtelsen kan
föreningen begära kreditupplysning avseende sökanden.
Om det kan antas att förvärvaren inte avser bosätta sig permanent i bostadsrättslägenheten har
bostadsrättsföreningen i enlighet med bostadsrättsföreningens ändamål rätt att neka medlemskap.
Den som är underårig eller försatt i konkurs kan inte antas som medlem. Den till vilken en lägenhet
övergått får flytta in i lägenheten endast om hen beviljats medlemskap i föreningen.

§ 8 Rätt till medlemskap vid övergång av bostadsrätt
Den till vilken en bostadsrätt övergått får inte vägras inträde i föreningen om de villkor för
medlemskap som anges i dessa stadgar är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta
honom/henne som bostadsrättshavare.
Den som har förvärvat andel i bostadsrätt får inte vägras inträde i föreningen om bostadsrätten efter
förvärvet innehas av makar eller sådana sambor på vilka lagen (2003:376) om sambors
gemensamma hem ska tillämpas.
Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make eller sambo får maken eller sambon
inte vägras inträde i föreningen. Detta gäller också när bostadsrätt till en bostadslägenhet övergått till
någon annan närstående person som varaktigt sammanboende med bostadsrättshavaren.
Styrelsens Stadgeändringsförslag: Ändring av inledning och stycke ett och två

§ 8 Rätt till medlemskap vid andelsförvärv av bostadsrätt
Den som förvärvat andel i bostadsrättslägenhet till bostadslägenhet ska beviljas medlemskap om
bostadsrätten innehas av makar, sambor eller med andra sammanboende närstående personer.
Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make eller sambo får maken eller sambon inte
vägras inträde i föreningen. Detta gäller också när bostadsrätt till en bostadslägenhet övergått till någon
annan närstående person som varaktigt sammanboende med bostadsrättshavaren.

§ 11 Insats, avgifter m.m.
Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift
Om inte styrelsen beslutat annat äger föreningen rätt att vid övergång av bostadsrätt ta ut en
överlåtelseavgift som ska betalas av den överlåtande bostadsrättshavaren och uppgår till ett belopp
motsvarande två och en halv (2,5) procent av gällande basbelopp enligt lag (1962:381) om allmän
försäkring vid tidpunkten för överlåtelsen.
Om inte styrelsen beslutat annat äger föreningen rätt att vid pantsättning av bostadsrätt ta ut en
pantsättningsavgift som ska betalas av bostadsrättshavaren (pantsättaren) och uppgår till ett belopp
motsvarande en
(1) procent av gällande basbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring vid tidpunkten när
föreningen underrättas om pantsättningen.
Styrelsens Stadgeändring genom tillägg till stycket ”Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift”
avseende avgift vid andrahandsupplåtelse
Överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse
Om inte styrelsen beslutat annat äger föreningen rätt att vid övergång av bostadsrätt ta ut en
överlåtelseavgift som ska betalas av den överlåtande bostadsrättshavaren och uppgår till ett belopp
motsvarande två och en halv (2,5) procent av gällande basbelopp enligt lag (1962:381) om allmän
försäkring vid tidpunkten för överlåtelsen.
Om inte styrelsen beslutat annat äger föreningen rätt att vid pantsättning av bostadsrätt ta ut en
pantsättningsavgift som ska betalas av bostadsrättshavaren (pantsättaren) och uppgår till ett belopp
motsvarande en
(1) procent av gällande basbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring vid tidpunkten när
föreningen underrättas om pantsättningen.
Avgift för upplåtelse i andrahand kan tas ut efter beslut av styrelsen. Bostadsrättsföreningen får ta ut
avgift för andrahandsupplåtelse av bostadsrättshavaren med högst 10 procent av prisbasbeloppet per
år. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det
antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

§ 16 Årsredovisning
Styrelsen ska senast inom fyra (4) månader från varje räkenskapsårs utgång till föreningens
revisorer överlämna en årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och
balansräkning. Eventuellt överskott i föreningens verksamhet ska avsättas till fond för planerat
underhåll, dispositionsfond eller balanseras i ny räkning.
Stadgeändringsförslag för anpassning till nya lagen
§ 16 Årsredovisning
Styrelsen ska senast sex (6) veckor innan ordinarie föreningsstämma till föreningens revisorer
överlämna en årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning. Eventuellt
överskott i föreningens verksamhet ska avsättas till fond för planerat underhåll, dispositionsfond eller
balanseras i ny räkning

§ 18 Revisorernas granskning
Revisorerna ska i den omfattning som följer av god redovisningssed granska föreningens
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning. Revisorerna ska följa de särskilda
föreskrifter som beslutats på föreningsstämman, om de inte strider mot lag, dessa stadgar eller god
redovisningssed.
Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge en i enlighet med lag om ekonomiska föreningar
föreskriven revisionsberättelse till föreningsstämman.
Revision ska vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen inom trettio (30) dagar
efter det styrelsen avlämnat årsredovisningen till revisorerna.
För det fall revisorerna i sin revisionsberättelse har gjort anmärkningar mot styrelsens förvaltning ska
styrelsen avge skriftlig förklaring till stämman.

Stadgeändringsförslag för anpassning till nya lagen
§ 18 Revisorernas granskning
Revisorerna ska i den omfattning som följer av god redovisningssed granska föreningens
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning. Revisorerna ska följa de särskilda
föreskrifter som beslutats på föreningsstämman, om de inte strider mot lag, dessa stadgar eller god
redovisningssed.
Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge en i enlighet med lag om ekonomiska föreningar
föreskriven revisionsberättelse till föreningsstämman.
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senaste tre (3) veckor före
föreningsstämman.
För det fall revisorerna i sin revisionsberättelse har gjort anmärkningar mot styrelsens förvaltning ska
styrelsen avge skriftlig förklaring till stämman.

§ 19 Årsredovisning och revisionsberättelse ska hållas tillgängliga för medlemmarna
Styrelsens årsredovisning, revisionsberättelsen samt i förekommande fall styrelsens yttrande över
revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna senast en (1) vecka före ordinarie
föreningsstämma.
Stadgeändringsförslag för anpassning till nya lagen
§ 19 Årsredovisning och revisionsberättelse ska hållas tillgängliga för medlemmarna
Styrelsens årsredovisning, revisionsberättelsen samt i förekommande fall styrelsens yttrande över
revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna senast två (2) veckor före ordinarie
föreningsstämma.

§ 21 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex (6) månader efter utgången av varje räkenskapsår,
dock tidigast två (2) veckor efter det att revisorerna överlämnat sin berättelse.
Extra stämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma ska även hållas när det för
uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade
medlemmar. Kallelse ska utfärdas inom två (2) veckor från den dag då sådan begäran kom in till
föreningen. Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, annan
person som styrelsen därtill utser.
Stadgeförslag för anpassning till nya lagen
§ 21 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex (6) månader efter utgången av varje räkenskapsår,
dock tidigast fyra (4) veckor efter det att revisorerna överlämnat sin berättelse.
Extra stämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma ska även hållas när det för
uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade
medlemmar. Kallelse ska utfärdas inom två (2) veckor från den dag då sådan begäran kom in till

föreningen. Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, annan
person som styrelsen därtill utser.

§ 23 Kallelse till föreningsstämma Ordinarie stämma
Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före
stämman anslås på väl synlig plats inom föreningens hus eller lämnas genom skriftligt meddelande i
medlemmarnas brevinkast/brevlådor. Därvid ska genom hänvisning till § 22 i stadgarna eller på annat
sätt anges vilka ärenden som ska förekomma till behandling vid stämman. Om förslag till ändring av
stadgarna ska behandlas, ska det huvudsakliga innehållet av ändringen anges i kallelsen.
Styrelsens ledamöter och suppleanter för dessa, liksom revisorer och suppleanter för dessa ska
kallas personligen.
Om det krävs för att föreningsstämmobeslut ska bli giltigt att det fattas på två stämmor får kallelse till
den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman har hållits. I en sådan kallelse ska det
anges vilket beslut den första stämman har fattat.
Extra stämma
Kallelse till extra föreningsstämma ska på motsvarande sätt ske tidigast fyra (4) veckor och senast en
(1) vecka före stämman, varvid det eller de ärenden för vilka stämman utlyses ska anges.
Stadgeändringsförslag för anpassning till nya lagen
§ 23 Kallelse till föreningsstämma Ordinarie stämma
Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före
stämman anslås på väl synlig plats inom föreningens hus eller lämnas genom skriftligt meddelande i
medlemmarnas brevinkast/brevlådor. Därvid ska genom hänvisning till § 22 i stadgarna eller på annat
sätt anges vilka ärenden som ska förekomma till behandling vid stämman. Om förslag till ändring av
stadgarna ska behandlas, ska det huvudsakliga innehållet av ändringen anges i kallelsen.
Styrelsens ledamöter och suppleanter för dessa, liksom revisorer och suppleanter för dessa ska
kallas personligen.
Om det krävs för att föreningsstämmobeslut ska bli giltigt att det fattas på två stämmor får kallelse till
den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman har hållits. I en sådan kallelse ska det
anges vilket beslut den första stämman har fattat.
Extra stämma
Kallelse till extra föreningsstämma ska på motsvarande sätt ske tidigast sex (6) veckor och senast två (2)
veckor före stämman, varvid det eller de ärenden för vilka stämman utlyses ska anges.

§ 24 Motioner
Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmäla
ärendet till styrelsen senast en (1) månad efter räkenskapsårets utgång.
Styrelsen ska på sätt som anges i § 23 ovan lämna meddelande om ärenden som anmälts i denna
ordning.
Styrelsens förslag till Stadgeändring
§ 24 Motioner
Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmäla
ärendet till styrelsen senast två (2) månader efter räkenskapsårets utgång.
Styrelsen ska på sätt som anges i § 23 ovan lämna meddelande om ärenden som anmälts i denna
ordning.

§ 28 Ändring av dessa stadgar
Ett beslut om ändring av bostadsrättsföreningens stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade är
ense om det. Beslutet är även giltigt, om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor
och minst 2/3 av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.
Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter ska beräknas fordras dock att minst
3/4 av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.
Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning
inskränks, fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med på beslutet.
Ett beslut som innebär att en medlems rätt att överlåta sin bostadsrätt inskränks är giltigt endast om
samtliga bostadsrättshavare vars rätt berörs av ändringen gått med på beslutet.
Stadgeändringsförslag med tillägg av nytt stycke för anpassning till nya lagen

§ 28 Ändring av dessa stadgar
Ett beslut om ändring av bostadsrättsföreningens stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade är
ense om det. Beslutet är även giltigt, om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor
och minst 2/3 av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.
Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter ska beräknas fordras dock att minst
3/4 av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.
Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning
inskränks, fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med på beslutet.
Ett beslut som innebär att en medlems rätt att överlåta sin bostadsrätt inskränks är giltigt endast om
samtliga bostadsrättshavare vars rätt berörs av ändringen gått med på beslutet.
Om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna, måste det
fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen fram till
föreningsstämman. Om medlem uppgivit annan adress ska det fullständiga förslaget istället skickas
till medlemmen.

