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BOSTADS RÄTTS Fö R E N I N G E N

S K Ä N E G A TA N 3 1.

org.nr. 769605-198L

STADGAR

Firma och åndamål

5 1 Föreningens flrma är Bostadsrättsföreningen Skånegatan 31.Styrelsen har sitt säte i Göteborg.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska Intressen genom att iföreningens hus upplåta
lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Upplåtelsen får åven omfatta mark som ligger i
anslutning tilJ föreningens hus, om marken skall användas som komplement till lägenheten.

Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrått. Medlem som hnehar bostadsrått kallas

bostadsrättshavare,

Medlemskap

5 2 Medlemskap i föreningen kan beviljas den som erhåller bostadsrått genom upplåtelse av föreningen eller som övertar
bostadsrått i föreningens hus. Juridisk person som förvärvat bostadsrätt till bostadslägenhet Jår vägras medlemskap,

5 3 Frågan om att anta en medlem avgör's av styrelsen.

Styrelsen är skyldig aft snarast, normålt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap inkommit till
fören ingen, av göra trägan om medle m skap.

lnsats och avgifter

$ 4 lnsats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen.
Ändring äv ltlsats och andelstal skall dock alltid beslutas av förenlngsstiimman. Årsavgift skall med 1/12-del betalas
senast sista vardagen före varje kalendermånads början om inte styrelsen beslutat annat.
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Föreningens löpande utgifter samt avsättning till eventuella fonder skall flnansieras genom att bostadsrättshavarna
betalar årsavgifi till föreningen. Ärsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas
andelstal. I årsavglften lngående konsumtionsavgifter kan beräknas efter andelstai, ytenhet eller uppmått lndividuell
förbrukning. Styrelsen kan också besluta att ersättning för investeringar som är till likä nytta för samtliga medlemmal kan

tas ut med lika stort belopp för alla bostadsrättshavare oavsett andelstat.

Om inte årsavgiften betalas I rätt ttd enligt första stycket utgår dröjsmålsrånta enligt räntelagen på den obetalda
avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker,

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsåttningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av
styrelsen. Överlåtelseavgift får uppgå tlll högst 5 % och pantsättningsavgiften till högst 2,5 % av det prisbasbelopp som
gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tldpunkten för underrättelse om pantsåttning. Avgiften för
andrahandsupplåtelse får för en lägenhet årligen motsvara högst 1"0 % av det prisbasbelopp som gäller vid
tidpunkten för andrahandsupplåtelsen. I det fall en lägenhet upplåts i andra hand under del av ett år beråknas den
högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lågenheten är upplåten.

överlåtaren av bostadsrätten svarar tillsammans med f<irvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas
Pantsättningsavgiften betalas av påntsättaren.

Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer,
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övergång av bostadsrätt

I 5 Bostadsrättshavaren får fritt överlåta sin bostadträtt.
Bostadsråttshavåren som överlåtit sin bostadsrätt till annan medtem skall till bostadsrättsförenirrgen inlämna skriftlig
anmälan om överlåtelsen med angivande av överlåtelsedag samt till vem överlåtelsen skett,

Förvärvare av bostadsrätt skall skriftligen ansöl<a om medlemskap i bostadsrättsföreningen. I ansökan skall anges
personnummer och nuvarande adress. Styrkt kopia av förvärvshandlingen skall alltid bifogas anmålan/ansökan.

överlåtelseavtalet

I 6 Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av säljare och köpare. I

avtalet skall anges den lägenhet som överlåtelsen avser samt köpeskillingen och tillträdesdatum. Motsvarande skall
gälla vid byte eller gåva. En överlåtelse som inte uppfyller dessa föreskrifter är ogiltig.

5 7 När bostadsrätt överlåtits till ny innehavare. får denne utova bostadsrätten och tillträda lägenheten endast om han har
antagits till medlern iföreningen. En överlåtelse är ogiltig om den person, som en bostadsrätt överlåtlts till. inte antasdll
medlem iföreningen.

Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare får utöva bostadsråtten trots att dödsboet inte är medlem i föreningen.
Efter tre år från dödsfallet får föreningen dock anmana dödsboet att inom sex månader från anmaningen vlsa att
bostadsråtten ingått i bodelningen eller arvskifte med anledning av bostadsrättshavarens död eller att någon, som inte
får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. om den tid som angivlts i anmaningen
inte iakttas, får bostadsrätten säljas på offentliB auktiotl för dödsboets råkning.

En juridisk person som förvärvat bostadsrätten vid exekutiv försätjning eller vid tvångsförsäljning och då hade panträtt i

bostadsråtten får utöva bostadsrätten trots aft den juridiska personen inte är medlem I förenlngen. Efter tre år från
förvärvet får föreningen dock uppmana den juridiska personen att inom sex månacfer från uppmaningen visa att någon,
som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat böstadsrätten och sökt medlemskap. Om den tid som angetts i

uppmaningen inte ialdtas, får bostadsrätten säljas genom tvångsförsäljningför denjuridiska personens räkning.

Rätt till rredlemskap vld övergång av bostadsrätt

5 8 Den som en bostadsräft har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta
förvärvaren som bostadsrättshavare. Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permånent skall bosätta sig i

bostadsrättslågenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap.

o

o

En juridisk person samt fysisk omyndlg person som förvårvat bostädsrått til I en bostadslägenhet får vägras medlemskap i

förenlngen.

Om förvärvaren i strid med $7 l-:a stycket utövar bostadsrätten och flyttar in i lägenheterr innan han har antagits till
medlem har föreningen rätt aft vägra medlemskap.

Har bostadsrätt övergått till maka eller sambo på vilka lagen om sambors gemensamma hem skall tillämpas får
medlemskap vägras om förvärvaren inte kommer att vara permanent hosatt i !ågenheten efter förvärvet.

Den som har förvärvat åndel i bostadsrätt får vägras medlemskap I föreningen om inte bostadsrätt efter förvärvet
innehas av rnakar eller sådana sambor på vilka lagen om sambom gemensamma hem skall tillämpas.

5 9 Om en bostadsrätt övergåtl genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte, eller liknande förvärv och förvärvaren inte
antagits som medlem, fårföreningen anmä[åförvärvaren att inom sex månadei från anmaningen visa att någon, som
inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätt och sökt rnedlemskap. lakttas inte den tid som angetts i

anmaningen, får bostadsrått säljas på offentlig auktion för förvärvarens räkning.

Bostädsrättshavarens rättighet€r och skyldigheter

5 L0 Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten och med tillhörande övriga utrymmen i ett gott skick.
Vad som kan anses vara ett gott skick avgörs av styrelsen om så skulle erfordras, Att detta efterlevs har styrelsen ett
tillsyningsansvar för. Bostadsrättshavaren är tvungen att följa styrelsens beslut.
Föreningen sl<all svara för fastighetens skick i övrlgt.
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Bostadsrättshavaren svarar sålunda för lägenhetens:
. Väggar, golv och tak samt underliggande skikt så som exempelvis undergolu fuktisol erande skikt.
r lnredning och utrustning: såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, ventilation,

svagströmsanläggningar och el till de delar om dessa befinner sig inne i lågenheten och inte utgör stam -ledningar
(stamledning är det fram till lägenhetens huvudströmbrytare); i fråga om vättenfyllda radiatorer och deras

stamledningar svarar Bostadsrättshavaren dock endast för målning; når det gäller avloppsstammar svarar inte

bostadsrättshavaren för de vertlkala ledningarna, dock målning av dessa.

. Eldstäder, rökgångär, inner-. och ytterdörrar $amt glas och bågar i inner-'och ytterfönster; bostadsrättshavaren

svarar dock inte för målning äv yttersidorna av ytterfönster samt lågenhetsdörrarnas yttersidor.

Bostadsrättshavaren svarar för reparation i anledning av brand eller skada på stamvattenlednings i lägenheten endast om

skadan har uppkommit genom bostadsrättshavarens eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse avnågon

som tillhör hans hushåll eller gästar honom eller annan som han har inrymt i lägenheten eller som utför arbeten där för
hans råkning.

I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren inte själv vållat gäiler vad som nu sagts endast om bostadsrättshavaren

brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta, exempelvis kontrollera om anlitad Vvs-entreprenör har

erforderliga tillstånd för sk "heta albeten",

Om ohyra förekommer ilägenheten skall motsvarande ansvarsfördelning gälla som vid brand ellervattenskada.

Är bostadsrättslågenheten försedd med balkong, terrass, uteplats eller med egen ingång, skall bostadsråttshavaren

svaraförrenhållningochsnöskottning,extraviktigtärattsetill attintesnöochiskanfallaner ochorsakaskada.

Bostadsrättshavaren svarar för åtgärder i och tillhörande lägenheten som vidtagits av tidigare bostadsrättshavare

såsom reparationer, ombyggnader, underhåll, installationer mm.

Varje bostadsrättshavare är skyldig att teckna hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Sostadsråttshavaren skäll vid anmodan från styrelsen kunna uppvisa att han innehar hemfcirsäkring med

bostadsrättstil lågg.

Den underhållsskyldighet som enligt lag och dessa stadgar åvilar bostädsrättshavaren kan övertagas av föreningen efter
beslut på föreningsstäm m a.

5 11 gostadsrättshavaren får inte göra förändringar i lägenheten utan att inhämta tillstånd från föreningens styrelse, detta

gäller inte byte av ytsklkt i lägenheten. Styrelsen skall tlllhandahålla avsedd blankett för detta ändamå1.

En förändring får aldrig innebära bestående men eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. Alla arbeten skall

o

o

utföras på ett fackmannamässigt sätt. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetsbeslut erhålls och

överläm nas till styrelsen.

Bostadsrättshavaren får inte utföra någon form av anläggnings- eller byggnadsätgärd på fastlgheten utsida eller i de

gemensarnma ytorna utan styrelsens godkännande. Eventuella sådana åtgåirder som styrelsen godkänt svarar

bostadsrättshavaren för i framtiden. Ej heller får bostadsrättshavaren göra, ingrepp i bärande konstruktion, ändring av

befintliga ledningar för avlopp, vårme, gas, eller vatten, eller annan väsentlig ändring av lågenheten utan styrelsen$

medgivande.

5 12 Bostadsrättshavaren är skyldig att när han anvånder lägenheten och andra delar av fastigheten iakttä allt som fodras för att
bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Han skall rätta sig efter de särskilda regler som förenlngen
meddelar i överensstämmelse med ortens sed. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över ått detta också

iakttas av den som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han lnrymt i lägenheten eller som

dår utför arbete för hans räkning.

Föremål som enligt vad bostadsrättshavaren vet är eller med skäl kan misstänkas vära behäftat med ohyra får inte föras in

i lågenheten,

I 13 Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt ätt få komma in i lågenheten när företrädaren så önskar för att utföra

tillsyn eller utföra arbete som föreningen svarar fön Skriftligt meddelande skall I förvåg läggas i lägenhetens brevinl(ast.

Bostadsrättshavaren år skyldig att tåla sådana inskränkningar i nyttjanderätten som föranleds av nödvändiga åtgörder i

fastiglreten, exempelvis utrotande av ohyra, underhåll, reparationer mm.
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Om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen trar rätt till det, kan kronofogden besluta
om handräckning,

5 14 En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke, detta gäller även om
lägenheten hvrs ut delvis. Tillstånd skall lämnas när skål föreligger, dock maximalt för ett år itaget. Uthyrning till
jurldlsk petson åccepteras lnte. Bostadsråttshavaren kvarstår fullt ut i sitt ansvar i alla sina delar även vid eventuell
uthYrning. Föreningenharrättatttautenavgiftfrånmedlemmenvidupplåtelseiandrahand.

5 15 Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen
eller någon annan medlem i föreningen.

I 16 Bostadsrättshavaren får inte använda lågenheten för
bostadsändamå1.

något annat ändamål än det avsedda, stadigvarande

Hävning av upplåtelseavtal

5 17 orn bostadsrättshavaren inte i rätt tid betalar lnsats eller upplåtelseavgift som skall betalas lnnan lågenheten får
tillträdas och sker inte heller rättelse inom en månad från anmaningen får foreningen häva upplåtelseavtalet, Detta
gäller inte om lågenheten tillträtts med styrelsens medgivande. om avtalet hävs äger föreningen rätt till skadestånd.
skadeståndet skall hålla föreningen skadeslöst och åven innehålla en ideell del.

Utdrag ur lägenhetsförteckningen

5 18 Styrelsen skall föra förteckning över bostadsrättsföreningens medlemmar, (medlemsfctrteckning), samt förteckning över de
lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt, (lägenhetsförteckning).
Bostadsrättshavaren har rätt att på egen begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen i fråga om den lägenhet som han
innehar med bostadsrätt. Utdraget skall ange;
1. dagen för utfärdandet

2, Lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen
3. dagen för Bolagsverkets registrerlng av den ekonomiska planen som ligger till grund för upplåtelsen. 4.

Bostadsrättshavarens namn

5. lnsatsen för bostadsrätten

6. Vad som finns antecknat i fråga om pantsättningen av bostadsrätten

Förverkande, uppsägn ing

S 19 Nyttianderätten till en

o

o

lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tilltråtts är med de begrä nsninga r som följer
nedan förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsråttshavare n till avf lyttning, a
L om bostadsrättshavaren dr<ijer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckorfrån det attföreningen

efter förfallodagen anmanat honom att fullgörä sin betalningsskyldighet eller om bostadsrättshavaren dröjer med
att betala årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse mer än en vecka efter förfallodag når det gäller
bostadslägenhet eller mer än två vardagar från förfallodagen när det g åller lokal.

2 om bostadsrättshavaren utan erforderligt tillstånd upplåter lägenheten i andra hand,

3 om lägenheten används i strid med I 15 eller g 16,

om bostadsrättshavaren elfer den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshetår vållande ti1 att
det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom att inte, utan oskåligt dröjsmå|, underrättat
styrelsen om ätt det finns ohyra i lä6enheten, bidrar till att ohyran sprids i fastigheten, detta gäller även mögel och
svampängrepp,

om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i
andra hand. åsidosätter något av vad sotn skall iakttas enligt 5 12 vid lägenhetens begagnande eller brister i den
tillsyn som enligt samma paragraf åligger en bostadsrättshavare,

6 om bostadsråttshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt g 13 och inte kan visa gittig ursäkt för detta,
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7 om bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för förenlngen att
skyldigheten fullgörs, samt

8 om lägenheten helt eller till våsentlig del används fdr nåringsverksamhet eller därmed likartad verksamhe! vilken
utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot
ersättning.

Nyttjanderåtten är inte förverkad om det som figger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse. Föreningen är
skyldig att vid störningar hantera detta med samma skyndsamhet som gäller hyresrätt.

5 20 Uppsägning som anses i 5 19 fÖrsta stycket 2, 3 eller 
'-7 

får ske endast om bostadsrättshavaren låter bli att efter
. tlllsägelse vidta rättelse utan dröjsmå1. Detta innebär att rättelse skall ske inom 14 dagar efter tillsägelse. I fråga orn en

bostadslägenhet får uppsägning på grund av förhållande som avses i 5 19 första stycket 2 inte heller ske om

bostadsrättshavaren efter tillsägelse utan dröjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelse och får ansökan beviljad,

5 21 Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande som avses i 5 19 första stycket !.3 eller 5-7 men sker rättelse
lnnan föreningen gjort bruk av sin rått till uppsägning, kan bostadsrättshavaren inte därefter skiljas från lägenheten på

den grunden. Detsamma gäller om föreningen inte har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom tre månader

från den dag föreningen fick reda på förhållande som avses i $ 1.9 första stycket 4 eller 7 eller inte inom två månader

från den dag då föreningen fick reda på förhåtlande som avses i S 19 första stycket 2 sagt till bostadsrättshavaren ått
vidtä rättelse.

5 22 Är nyttjanderätten enligt $19 första stycket förverkad på grund av dröjsmål med betalning av årsavgift eller avgift för
andrahandsupplåtelse, och har föreningen anledning av detta sagt upp bostadsråttshavaren till avflyttning, får denne på

grund av dröjsmålet inte skiljas från lägenheten om avgiften betalas senast tre veckor från uppsägningen.

I våntan på att bostadsrättshavaren visar sig ha fullgjort vad som fodras för att få tillbaka nyttjanderätten får beslut om

avhysning lnte meddefas förrän tidigast tredje vardagen efter den tid som anges i förstå stycket-

5 23 Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttnlng av någon orsak som anges i S 19 första stycket 1., 4.6 eller 8 är han skyldig att
flytta genast, om inte annat följer av 5 23. Sägs bostadsrättshavaren upp av någon annan i 5 19 första stycketangiven
orsak, får han bo kvar till det månadsskifte $om inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, om interätten
ålägger honom att flytta tidigare.

Skadestånd

$ 24 Om föreningen $äger upp bostadsrättshavaren till avflyttning, har föreningen rått till skadestånd.

Tvångsförsäljning

$ 25 Har bostadsråttshavaren blivit skild från lägenheten tilt följd av uppsägning i fall som avses i 5 L9, skall bostadsråtten
säljas på offentlig auktion så snart det kan ske om inte föreningen, bostadsrättshavaren och de kända borgenärerna

vars rätt berörs av försäljningen kommer överens om annat. Försäljningen får dock anstå till dess att brister som

bostadsrättshavaren svarar för blivit åtgärdade-

5 26 Tvångsfdrsäljning genomförs av kronofogdemyndigheten efter ansökan av bos tadsrättsföreningen. I fråga orn

förfarandet finns bestämmelser i I kapitlet bostadsråttslagen.

Förenln g€ns organisation

$ 27 Föreningens organisation består av föreningsstämma, styrelse och revisorer. Styrelsen svarar för föreningens

organisation och förvaltning av dess angelägenheter.

Styrelse

S 28 Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter samt högst fyra suppleanter.

Styrelseledamöterna och suppleanterna väljs av föreningsstämman tdr högst två år. Mandatperioden löper från valdagtill
och med nästa eller nästnästä ordinarie föreningsståmma. Ledamot och suppleant lcan ornväljas, Till

styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make, alternativt såmbo som stadigvarande

o

t

o
)

o
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sammanbor med medlemmen. Valbar är endast myndig person som är bosatt iföreningen fastighet. Om föreningen har
statlig bostedssubventicn kan stämman utse sådan person soln statueras av lånevillkoren för sådan subvention.

Bland annat åligger det styrelsen

att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter
att avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning, som skall innehålla

berättelse om verksamheten under året, (förvaltningsberättelse) samt redogörelse för föreningens intälrter och l<ostnader
under året, (resultaträkning) och för ställning vid räkenskapsårets iltgångr (balansräkning).

att senast sex veckorföre ordinarie föreningsstämmä till revisorerna avlämna årsredovisningen
att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig
att upprätta budget och faststålla årsavgifter för det kommande råkenskapsåret.
att föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid

föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas av samtliga röstberättigade rom är nårvarande vid
föreningsstämma n.

att minst en gång årligen, innan årsredovisning avges, ombesörja besiktning av fastigheten samt inventering av övriga tillgångar
och i f<jrvaltningsberättelsen redovisa vid besiktningen och inventeringen gjorda iakttagelser av särskild betydelse.

att iakttå god styrelse sed.

Det åvllar varje medlem att ta ansvar för i föreningen

Styrelseprotokoll

I 29 Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, dessa skall justeras av ordförande och den ytterligare ledamot
som styrelsen utser. Protokollen skall förvaras på ett betryggande sätt och skall registreras i nummerföljd.

Beslutsförhet

I 30 Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga
styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid
lika röstetal den mening som biträds av ordförande, dock krävs det för giltigt beslut enhälli6het när för beslutförhet
minsta antalet ledamöter är närvarande,

Konstituering och fi rmateckning

$ 31 Styrelsen konstituerar sig själv. Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, äv två styrelseledamöter i förening.

5 32 Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fastå egerrdom

o

o

ellpr tomtrSt] nch inip hallor riva ller företa mar omfattanda till-. eller ombvsenadsåtpärder av sådan
Styrelsenägerinterättättteckna borgenförlånsommedlemupptagerförförvärvavbostadsrätt.

Räkenskapsår

5 33 Föreningens räkenskapsår är kalenderår. För varje verksamlretsår skall styrelsen överlåmna förvaltningsberättelse,
resultatråkning samt balansräknlng till revisorerna före aprll månads utgång.

Revisorer

S 34 Revisorerna skall vara en till högst två samt högst två suppieanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs på
föreningsstämma för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till nästa ordinarle föreningsstämma. Om föreningen
har statlig bostadssubvention kan dessa utses i enlighet med subventionens statuter.

535Revisorernaskall bedrivasittarbetesåattrevisionenäravslutadochrevisionsberättelsenäravgiven senastreveckor
före föreningsstämman efter verksamhetsåret. Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma
över av revisorerna eventuellt gjorda anmärkningar. Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelse och
stvrelsens förklaringar överrevtsorernas gjorda anmärkningar skall håtlas tillgångliga för medlemmarna senasttvåveckor
före den föreningsstämma på vilket ärende skall förekomma tilt behandling.

o

a
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Förenlngsstämma

5 35 Föreningsmedlemmärnas rätt att besluta i förenlngens angelägenheter utövas vid föreningsstämman.

5 37 Ordinarie förenlngsstämma skall hållas årligen före iuni månads utgång.

Motionsrätt

€ 38 För att visst årende som medlem önskar få behandlat på föreningsstårnma skall kunna anges i kallelsen till denna skall

ärendet skriftligen vara anmält till styrelsen senast före april månads utgång eller den senare tidpunkt som styrelsen kan

kommå att bestämma.

Extra föreningsstämma

5 39 Extra förenlngsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäll till det eller når minst LlI1 av samtliga

röstberättigade skriftligen begår det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman.

Dagordnlng

$ 40 På ordinarie föreningsstämma skall förekomrna:

1, Stämmans öppnande.

z. Godkännande av dagordning,

3. Val av stämmoordförande.

4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare.

5. Val avtvå justeringsmäntillika röstråknare.

6. Frågä om stämman blivit i utlyst i enlighet med stadgarna.

7. Fäststållande av röstlängd.

8, Föredragning av styrelsens årsredovisnlng.
9. Föredragning av revisionsberättelse.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition.

12. Fr äga om ansvarsfrihet fö r styrelseleda möterna.

r3. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revlsorerför nästkommande verksamhetsår.

14, Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

16. Val av revisorer och rev isorssuppleant.

17. Val avvalberedning,

t
o

18. Avstyrelsentll[ stämmanhänskjutnafrågorsamtavföreningsrnedlemanmäl'tärendeenligt93S
19. Stämmans avlutande.

På exlra föreningsstämma skall utöver årenden i punkt 1-7 ovan endast förekornma de årenden för vilka stämman blivit

utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman,

Kallelse till töreningsstämma

S 41 Kallelse till föreningsstämman skall innehålla uppgift om vilka årenden som skall behandlas på stämman. Även årenden

som anmälts av styrelsen eller föreningsmedlem enligt 5 38 skall anges ikallelsen.
Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före

fö re n in gsstä m ma n. Kallelsen ska utfärdas genom utdelning eller genom e-post till de med lemmar som uppgivit en e-

postadre$s. Om medlem uppgivit en annan postadress ska kallelsen istället skickas dit. I vissa i lag sårskilt angivna fall ställs

högre krav på kallelse via e-post.

Utöver vad som ovan angivits ska kallelse dessutom anslås på tämplig plats inom föreningens hus eller publiceras på

föreningens webbplats.

$ 42 Vid föreningsstämman har varie medlem en röst. Om flera medlemrnar innehar en bostadsrätt gemensämt har de dock

tillsammans endast en röst, är de inte överens om hur de skall rösta förlorar de sin röst. Röstberättigad är endast den

medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.
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Ombud, fullmakt

5 43 Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet sl<all kunna visa upp en giltigdaterad fullmakt, ej äldre än sex
månader. Endast annan medlem, make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med rnedlemmen får vara ombud. lngen
får så som ombud företräda mer än en medlem utöver sin egen röst.

Vid beslut om ornbildning av hyresrätt till bosradsrätt (enl BRL 9 kap g19) har ett ombud rätt att företräda mer än en
medlem utöver sin egna röst.

Eitråde

5 44 Medlem får på föreningsstämma medföra höBst ett biträde. Endast medlemmars make, sambo, annan närståencle eller
annan mediem får vara biträde. Biträde har yttranderätt,

Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rått att nårvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid
föreningsstämman' Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid
fören ingsstämman.

Beslut vld stämma

5 45 Föreningsståmmans beslut utgörs av den mening som fätt mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal,
den mening sorn ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs
valet genom lottning, om inte annat beslutats av ståmman, innan valet förråttas.
Första stycket gäJler inte beslut för vilka erfordras kvalificerad majoritet enligt bostadsrättslagen.

Valberedning

I 45 Vid ordinarie föreningsståmma utses valberedningför tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. En

ledarnot utses till att vara sammankallande i valberedningerr.

Valberedningen skall föreslå kand idater till de förtroendeuppdrag till vilka val ska ll förråttas på föreningsstäm m an, samt lämna
förslag på arvode och föreslå principer på andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledämoter.

StåmmopJotokoll

$ 47 ordförande skall sörja för att det förs protokoll vid föreningsstämman. I fråga om protokollets innehåll gäller

o

o

2 att stämmans beslut skall föras in samt
3 om omröstning har ägt rum, att resultatet ånges.

Det justerade protokollet från föreningsstämman skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter
ståmman,

Meddelanden till medlem marna

5 48 Meddelande till medlemmarna anslås på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom utdelning elter
postbefordran av brev eller genom e-post titl de medlemmar som uppgivit en e-postadress. Om medlem uppgivit en annan
postadress ska kallelsen istället skickas dit.

Fond

I49 lnom föreningen skall följande fond bildas:

Fond för yttre underhåll.

Till fond för yttre underhåll skall årligen avsåttas ett belopp motsvarande minst 0,15 % av fastighetens taxeringsvärde. I det
fall en särskild underlrål[splan för föreningens fastighet tagits fram skall årlig avsåtrning till fonden göras i enlighet med
denna plan. Hänsyn tages därvid till den aktuella kostnadsnivån för underhåll och till nödvändig värdesäkring avtidlgare
fonderade medcl,
Den vinst som kan uppstå på föreningens verl<samhet skall balanseras i ny räkning delas ut eller fonderas.

o

o

Sida 8 av 9



o

I

'f
Q\.li()
o\
\o
art

ö.t

Vlnst

5 50 Om förenlngsståmman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten fördelas mellan medlemmarna I

förhållande tlll lägenheternas insatser eller andelstal.

Upplösning och llkvidatlon

5 5x Om förenlngen upplöses skall behållna tillgångar tlllfalla medlemmarna i förhållande tilt lägenheternas insatser eller
ändelstal.

Övrlgt

g 52 I allt, varom ej här särskilt stadgats, gåller bostadsrättslagen, lagen om ekonomlska föreningar samt övrig lagstiftning.
Ovanstående stadgar år antagna vld en extra förentngsstämma.
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