
452394/14 Registrerad av Bolagsverket 2014-12-11 

" .777"4414( Ar.I.K.g.:1 .4-3.7.45.44,.. • 	fr.t.. 

2014 - 07 - 01 Organisationsnurnmer 769624-8397 

STADGAR 

Bostadsrattsfereningen Kvalitetshus 1 i Eskilstuna 

Regelverk for 
bostadsrattsforeningens 

Styrelse Valberedning Medlemmar 

Cf) 
Cf) 
00 

O 
N 

O 
N 



Stadgar for Brf Kvalitetshus 1 i Eskilstuna 

INNEHALLSFORTECKNING 

INLEDNING 	 3 

1. FORENINGENS FIRMANAMN OCH SATE 	 4 

2. FORENINGENS ANDAMAL 	 4 

3. FORENINGENS VISION, VERKSAMHETSIDE, POLICY & MAL 	 4 

4. FORENINGENS RAKENSKAPSAR OCH REVISION 	 4 

5. FASTIGHETENS UNDERHALL 	 5 r,. 
6. INSATSER OCH ARSAVGIFTER 	 5 

7. OVRIGA AVGIFTER 	 6 

8. MEDLEMSKAP OCH OVERLATELSE AV BOSTADSRATT 	 6 

9. BOSTADSRATTSHAVARENS RATTIGHETER & SKYLDIGHETER 	7 

10. FORANDRINGAR I LAGENHETEN 	 10 

11. UTHYRNING I ANDRA HAND 	 10 

12. FORVERKANDE AV BOSTADSRATTEN 	 11 

13. STORNINGAR I BOENDET 	 12 

14. FORENINGSSTAMMA 	 13 

15. INFORMATION TILL MEDLEMMAR OCH ANDRA 	 19 

16. OM STYRELSEN 	 20 

17. STYRELSENS ARBETSUPPGIFTER 	 21 

18. VALBEREDNINGEN 	 28 

19. ANDRINGAR I DESSA STADGAR 	 29 

20. FORENINGENS UPPLOSNING OCH LIKVIDATION 	 29 

21. OVRIGA FRAGOR 	 29 

FoRENINGENS UNDERSKRIFTER 	 30 

BILAGA 1. EXEMPEL PA FULLMAKT FOR OMBUD VID STAMMA 	31 

BILAGA 2. EXEMPEL PA EN MEDLEMSMOTION 	 32 

2 



S. • 	 .!..• • • .• 	 •,kr 	 . 

Stadgar fdr Brf Kvalitetshus 1 i Eskilstuna 

INLEDNING 

BostadsrattsfOreningen ska tillvarata sina medlemmars ekonomiska intresse! 
En medlemsorienterad bostadsrattsforening 5r da man i styrelsen arbetar med tydligt fokus 
pa aft alla beslut ska vara fOrankrade utifran ett konkret medlemsperspektiv. Med detta sa 
menas att styrelsen aktivt ska identifiera alla de behov och onskemal som bade nuvarande 
som kommande medlemmar kan tankas ha pa sift boende i foreningens fastighet. Man ska 
ha goda kunskaper inom verksamhetens alla olika delomrAden for att kunna utfOra rAtt saker 
pa raft satt room forvaltningen, bade pa detaljniva som pa en mer overgripande niva. Detta 
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galler t ex room planering av fastighetens underhall, ekonomistyrning, information om 
foreningens och marknadens framtida utveckling samt riskhantering. Man maste vidare 
forsta nar man ska kalla in extern expertis och att inte alla fragor kan losas eller utforas 
internt room styrelsen m.m. Se mer om detta under kap 17 pa sidan 21-28 i(dessa stadgar. 

• Vad ar en bostadsrattsforenings stadgar? 
Stadgar ar bostadsrattsforeningens regelverk som alla i foreningen ska lyda efter. Stadgarna 
galler saledes for styrelsens ledamoter, valberedning och ovriga medlemmar. Lagstiftning 
har alltid foretrade framfor stadgarna. Vid andringar i lagstiftningen sa har den nya 
lagtexten foretrade frarnfor stadgarna, aven om stadgarna inte har hunnit korrigeras efter 
lagandringen. De primara lagarna for bostadsrattsforeningar ar bostadsrattslagen saint lagen 
om ekonomiska foreningar. Det ar alien bra att karma till jordabalken, koplagen, avtalslagen 
och lagen om oskaliga avtalsvillkor mellan naringsidkare som ar viktig vid foreningens avtal 
med olika leverantorer/ forvaltare. 

Stadgarnas betydelse for dig som Ar medlem i en bostadsrattsforening 
Du som medlem ska karma till samtliga delar i stadgarna och darigenom kunna agera pa ett 
bra satt i foreningens verksamhet. Du som ar ledamot i styrelsen eller sitter i valberedningen 
har ett extra stort ansvar for att kunna stadgarnas paragrafer och sarsIdlt de som reglerar dirt 
fortroendeuppdrags ontrade. 

• Stadgarnas betydelse for dig som ar fastighetsmaklare 
Som fastighetsmaklare bOr du i samband med en overlatelse studera dessa stadgar noggrant 
och informera spekulanter om sarskilt viktiga punkter och uppmana dem aft innan 
overlatelsen sker, studera dessa stadgar noggrant. PA Overlatelsedagen aven ga igenom de 

•
for en kopare viktigaste punkterna i dessa stadgar tillsammans med ktiparen. 

Stadgarnas betydelse for dig som Ar kopare 
Du ska som blivande medlem i en bostadsrattsforening kunna till stadgarna och darigenom 
kunna agera i enlighet med dessa stadgar. Ar det nagot i stadgarna du undrar Over innan du 
ska skriva pA ett kapekontrakt, sa kontakta foreningens styrelse for mer information. 

KALLFORTECKNING 
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Dessa stadgar har framtagits av konsultforetaget Fastitia.se 

Som underlag for att uppratta dessa stadgar har bl a fOljande kallor anvAnts: 
- BostadsrAttsiagen 
- Lagen om ekonomiska foreningar 
- Styrelse, stamma och stadgar av Nelson, Bulow och Lennung - Forlag: Studentlitteratur 
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Stadgar for Brf Kvalitetshus I i Eskilstuna 

1. FORENINGENS FIRMANAMN 
OCH SATE 

1 § Foringens firma 
Foreningens firma ar: Bostadsrattsftireningen 
Kvalitetshus 1 i Eskilstuna. 

Styrelsen har sift sate i Eskilstuna kommun. 

2. FORENINGENS ANDAMAL 

2 § Foreningens andamal (syfte) 
Foreningen har till , andamal att frarrtja 
medlemmarnas ekonomiska intressen (se mer 
under 55-57 §) genom att i foreningens hus 
upplata bostader och lokaler at rnedleinmarna 
till nyttjande utan tidsbegransning. Medlems 
raft i foreningen grund av sadan upplatelse 
kallas bostadsratt. Medlem som innehar sadan 
bostadsratt kallas bostadsrattshavare. 

3. FORENINGENS VISION, 
VERKSAMHETSIDE, POLICY & MAL 

3 § Foreningens vision 
Foreningen bor ha en uttalad vision med sin 
verksamhet. Den ska kortfattat beskriva ett 
dromscenario, om hur foreningens verksamhet 
ska se ut och uppfattas om ca 5-10 ar. Derma 
vision ska tydligt framgh i foreningens 
arsredovisning, detta galler aven 4-6 § nedan. 

4 § FOreningens verksamhetside 
Foreningen bor ha en verksamhetside. Derma 
verksamhetside ska kortfattat beskriva hur 
foreningen ska uppria sin vision (se 3 §). 

5 § Foreningens verksamhetspolicys 
Foreningen bor uppratta en overgripande 
verksamhetspolicy eller olika delpolicys. 

De ska praglas av de varderingar som ska rada 
inom foreningens verksamhet. 

6 § FOreningens vericsamhetsmil 
Foreningen ska senast sex veckor efter 
ordinarie stamma satta upp de olika delmal 
inom verksamheten som ska uppnas under det 
kommande amt. 

4. FORENINGENS RAKENSKAPSAR 
OCH REVISION 

7 § Rakenskapsar 
Foreningens rakenskapshr omfattar kalender-
hr. Senast sex veckor fore ordinarie stamma 
ska styrelsen till revisorerna avlamna en 
forvaltningsberattelse, resultat och balans-
rakning med noter. 

8 § Revisorer 
Revisorema ska vara minst en och hogst tva 
med hogst tva suppleanter. Revisorer och 
revisorssuppleanter valjs ph foreningsstairuna 
for tiden fran ordinarie foreningsstamma till 
nasta ordinarie foreningsstarnma hallits. 

Revisorn mAste ha for uppdraget nodvandig 
kompetens. De behover inte vara medlemmar 
foreningen. 

Styrelsen ska avge skriftlig forklaring till 
ordinarie stamma Over av revisorerna 
revisionsberattelsen gjorda anmarkningar. 

Revisorsuppleantens uppgift 
Revisorsuppleantens uppgift ar att vara 
delaktig i revisionen samt Alta sig in i och lara 
sig arbetet, men har som suppleant inget 
ansvar. 

9 § Revisionsberattelsen 
Revisorerna ska avge sin revisionsberattelse 
senast tre veckor innan foreningsstamman. Av 
revisionsberattelsen ska det tydligt framgh vad 
som granskats och vad som inte granskats av 
revisom. 

10 § 
Styrelsen redovisningshandlingar, revisions-
berattelsen och styrelsens fOrklaring Over de 
eventuella anmarkningar revisorerna gjort ska 
delas ut till medlemmarna senast tva veckor 
fore stamman. 
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5. FASTIGHETENS UNDERHALL 

11 § Sparande till kommande underhall 
FOreningen ska i budgeten for varje ar sAtta av 
ett belopp for sparande till fastigheten 
kommande underhallsbehov (se mer om detta 
under § 56-57 pa sidan 26 och 27). 

12 § Underhall av fastigheten 
Styrelsen svarar for att foreningens fastighet 
(byggnader och mark) arligen besiktigas och 
halls i gott skick. 

Resultatet av denna besilctning bor redovisas 
pa arsstAnunan med datum och medverkande 
personer. Minst vart 5:e ar ska en besiktning 
utfaras av fackman for att inte riskera att 
drabbas av onodiga och dyra reparations-
htgArder. 

Styrelsen ska upprAtta en underhallsplan for 
genomforandet av underhallet for foreningens 
fastighet och arligen uppratta en budget for att 
kunna fatta beslut om arsavgiftens storlek och 
darigenom sAkerstAlla behovliga medel firms 
for att trygga underhallet av fastigheten. 

Styrelsen bor. Awn fora en tydlig forteckning 
Over de storre reparations- och underhalls-
atgarder som utforts pa fastigheten, vem som 
utfort arbetet samt kostnaden for detta. Denna 
forteckning ska uppdateras arligen och bor 
Aven tydligt beskrivas i arsredovisningen. 

Storre underhall ska normalt utforas med 
utgangspunkt fran underhallsplanen och den 
arliga besiktningen. 

• 6. INSATSER OCH ARSAVGIFTER 

13 § Insatser och arsavgifter 
Insatser och hrsavgifter faststaLls av styrelsen. 
Om en insats ska Andras maste alltid beslut om 
detta fattas pa foreningsstAmma. 

FOreningens arliga utgifter for t ex drift, 
reparationer, fOrvaltning, kapital, avgifter och 
skatter saint sparande till kommande under-
hall m.m. ska finansieras genom att alla 
bostadsrattshavare betalar en arsavgift till 
foreningen som baseras pa "sjalvkostnads-
principen" (se mer under § 55-57). 

Arsavgiften ska betalas manadsvis i fOrskat 
senast den sista vardagen fore varje ray 
kalendermanads bOrjan om inte styrelsen 
beslutar annat via stAmmobeslut. Ars-
avgifterna ska betalas in ph det konto som Sr 
fOrtryckt ph inbetalningsavin. 

Arsavgifterna ska fordelas i forhallande till 
bostadsrStternas andelstal. 

Om bostadsrattshavaren betalar sin avgift pa 
post- eller bankkontor anses beloppet ha 
korrunit foreningen tillhanda omedelbart vid 
betalningen. LAmnar bostadsrAttshavaren ett 
betalningsuppdrag pa avgiften till bank- post-
eller girokonto eller via internet, anses 
beloppet ha komrnit foreningen tillhanda nter 
betalningsuppdraget togs emot av det 
formedlande kontoret. 

Om inte avgifterna betalas i rat tid utgar 
drojsmalsranta, enligt rantelagen pa den 
obetalda avgiften fran forfallodagen till dess 
att full betalning sker saint paminnelseavgift 
enligt forordningen om ersattning for inkasso-
kostnader m.m. 

Foreningen Mr i ovrigt inte to ut sarskilda 
avgifter for atgArder som den ska vidta, med 
anledning av lag eller forfattning. 

Beslut om Andrade insatser, arsavgifter och 
ovriga avgifter ska snarast slcriftligen och 
personligen - meddelas bostadsrAttshavarna. 
Styrelsen ska Aven liana det fullstandiga 
beslutsunderlaget for en andring, tillgangligt 
for samtliga medlemmar och kopare/maklare. 

Betalningsforpliktelse vid fOrvAry 
Den som forvArvar en bostadsrAft svarar inte 
for de betalningsfOrpliktelser som den fran 
vilken bostadsratten har Overgaft hade mot 
bostadsrattsforeningen. Nar en bostadsratt 
overgatt genom Ova, bodelning, testamente, 
eller liknande forvarv, svarar dock forvarvaren 
for sadana forpliktelser. 

5 
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7. OVRIGA AVGIFTER 

14 § Ovriga avgifter fran foreningen 
- Upplatelseavgift 
- Overlatelseavgift 
- Pantsattningsavgift 

Avgift for Andrahandsupplatelse 
Overlatelseavgift far uppga till hogst 2,5 % och 
pantsattningsavgift till  hogst 1 % och avgift for 
andrahandsuthyrning med 10 % av det pris-
basbelopp som galler vid tidpunkten for 
ansokan om medlemskap respektive tidpunkt 
fOr underrattelse om pantsattning samt 
uthyrning. 

overlateiseavgiften betalas av forvarvaren och 
pantsattningsavgift betalas av pantsattaren. 

8. MEDLEMSKAP OCH 
OVERLATELSE AV BOSTADSRATT 

15 § Overlatelse och medlemskap 
Nar en bostadsratt Overlats till en ny inne-
havare, far denne uteva bostadsratten och 
flytta in i lagenheten endast om han eller hon 
antagits som medlem i bostadsrattsforeningen. 

FOrvarvare av bostadsratt ska ansoka om 
medlemskap i bostadsrattsforeningen pa sa 
satt som stamman bestammer. Till ansokan ska 
bifogas: Overlatelseavtal, en kreditupplysning 
gOras, i vissa fall aven andra registerutdrag. 

16 § AIlmanna bestammelser 
Fraga om att anta en medlem avgors av 
styrelsen. Styrelsen ar skyldig aft snarast, 
senast inom 4 veckor fran det aft skriftlig 
ansokan om medlemskap kom in till 
foreningen, avgora fragan om medlemskap. 
Medlemskap i foreningen kan beviljas ftir 
fysisk person och juridisk person som overtar 
bostadsratt i foreningens hus. Den som en 
bostadsratt har overgatt till far inte vagras 
medlemskap i foreningen om foreningen 
skaligen bor godta forvarvaren som bostads-
rattshavare. 

Medlemskap far enligt lag inte vagras pa 
grund av etniskt ursprung, nationalitet, 
hudfarg, ras, religion, overtygelse, sexuell 
laggning. 

Om det pa goda grunder kan antas aft 
forvarvaren inte for egen del permanent ska 
bosatta sig i bostadsrattslagenheten, har en s k 
kamphund eller andra farliga djur sa har 
foreningen raft aft vagra medlemskap. 

Samtycke frail foreningen behovs inte vid; 
1. Forvary vid exekutiv forsaljning eller 

tvangsfOrsaljning enligt 8 kap bostadsratts-
lagen, om den juridiska personen hade pant-
ratt i bostadsratten, eller cla 

2.Forvary Ors av en komtnun eller eft 
landsting och lagenheten ar aysedd for 
permanent boende. 

Styrelsen ska dock genast underrattas om 
upplateIsen. 

Skriftlig forklaring till nekat medlemskap 
Den som vagras medlemskap ska fa en 
skriftlig motivering till detta av styrelsen. 

Make/narstaende far ej vagras intrade 
Om en bostadsratt har overgatt till 
bostadsrattshavarens make eller sambo far 
maken eller sambon inte vagras medlemskap i 
foreningen. Vad som nu sagts tiger motsvaran-
de tillampning om bostadsratt till bostads-
lagenhet overgatt till annan narstaende person 
som varaktigt sammanbodde med bostads-
rattshavaren. 

Andel i bostadsratt 
For att den som fOrvaivat andel i bostadsratt 
till bostadslagenhet ska beviljas medlemskap 
galler aft bostadsratten efter forvarvet innehas 
av makar, sambor eller andra med varandra 
varaktigt sammanboende narstaende personer. 

Bodelning, ary och testamente, etc. 
Om en bostadsratt overgatt genom bodelning, 
arv, testamente, bolagsskifte eller liknande 
forvary och forvarvaren inte antagits till 
medlem, far foreningen uppmana forvarvaren 
aft inom sex manader fran uppmaningen visa 
aft nagon, som inte far vagras intrade i 
fOreningen, fOrvarvat bostadsratten och sokt 
medlemskap. 

Om uppmaningen inte foljs, far bostadsratten 
tvangsfOrsaljas enligt 8 kap bostadsraftslage.n 
for forvarvarens rbkning. 

6 



9. BOSTADSRATTSHAVARENS 
RATTIGHETER & SKYLDIGHETER 

17 § Bostadsrattshavarens reparations-
och underhallsansvar 
Bostadsrattshavaren ska pa egen bekostnad 
halla lagenheten, jamte tillhOrande utrymmen i 
gott skick (enl. BrI § 36 stycke 1 och 2) och 
svara for lagenhetens samtliga funktioner. 

Detta gfiller avert for rnarkomrade, om sedan 
ingar i upplatelsen av bostadsratt (det ska da 
tydligt framga av upplAtelse/overlatelse-
avtalet). 

Bostadsrattshavarens ansvar for lagenhetens 
underhall och reparationer omfattar bLa.: 
• Egna installationer. 
• Icke barande innervaggar, stuckatur. 
• Ytskikt pa rummens vaggar, golv och tak 

jamte den underliggande behandling som 
krays for aft anbringa ytskiktet pa ett 
facicmannamassigt Att. 

• Underliggande fuktisolerande skikt i 
lagenhetens badrum och vatrum. 

• Inredning i lagenheten och ovriga 
utrymmen 	tillhorande 	lagenheten, 
exempelvis; sanitetsporslin, koksinred-
ning, vitvaror sasom kyl, frys, spis, disk-
och tvattmaskin. 

• Lagenhetens innerdorrar med till.hiSrande 
karm, sockel, lister, foder, tatningslister, 
Iasanordning inklusive nycklar m.m. 

• Lagenhetens ytterdorr med tillhOrande 
karm (saval inre som yttre), brevinkast, 
ringklocka, handtag, sockel, lister, foder, 
tatningslist, Iasanordning, nycklar nun. 
Bostadsrfittspreningen svarar dock for 
malning 	av 	ytterdarrens 	yttersida. 
Vid byte av ldgenhetens ytterdorr ska den nya 
dorren motsvara de normer som vid utbytet 
gdller for brandklassning och liuddampning. 

• Till Rinster och fonsterdOrr harande glas, 
bagar, beslag, handtag, gangjarn, tatnings-
lister, fonsterkarm m.m., saint malning. 
Bostadsrdttspreningen svarar dock far 
?running och underhdll av utifrdn synliga delar 
av frinster/fOnsterdorr. 

• Byte av element (radiatorer) samt malning 
av element och varmeledningar. 

• Rensning av golvbrunn, sil och vattenlis, 
samt kl5mringen runt golvbrunnen. 
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Dtidsbo 
Ett clodsbo efter en avliden bostadsrattshavare 
far utova bostadsratten trots aft dodsboet inte 
ar medlem i foreningen. Tre ar efter dOcIsfallet 
far foreningen dock uppmana dOdsboet att 
inom sex manader fran uppmaningen visa aft 
bostadsratten har ingatt i bodelning eller 
arvskifte med anledning av bostadsratts-
havarens dod eller att nagon, som inte far 
vagras intrade i foreningen, har fOrvarvat 

•
bostadsratten och sat medlemskap. Om 
uppmaningen inte foIjs, far bostadsratten 
tvangsforsaljas enligt 8 kap bostadsrattslagen 
for dodsboets rakning. I delta fall ska 
testamente eller bouppteckning godkand av 

•
dtidsboet och registrerad hos Bolagsverket 
bifogas med ansokan om medlemskap. 

Motsvarande galier for juridisk person om 
denne har pantratt i bostadsratten och 
forvarvet sker genom tvangsfOrsaljning enligt 
bostadsrattslagen eller vid exekutiv 
fOrsaljning. 

Overlatelse till juridisk person 
En juridisk person som forvarvat en bostads-
ratt till en bostadslagenhet far inte b1i medlem 
utan samtycke av foreningen styrelse. 

Vid juridisk person ska det framga vilken 
fysisk person som ayser nyttja bostadsratten. 
Derma fysiska person far endast anyanda 

•

bostadsratten for sift eget permanenta boende. 

Ogiltig OverWeise vid vagrat medlemskap 
Overlatelse ar ogiltig om den som kopt en 
bostadsratt, ej antas som medlem i foreningen. 
Detta Willer inte vid exekutiv fOrsaljning eller 
vid tvangsfOrsaljning enligt bostadsrattslagen. 
Har i dessa fall forvarvaren inte antagits som 
medlem ska foreningen losa bostadsratten mot 
skalig ersattning utom i fall cla en juridisk 
person, enligt 6 kap 1 § andra stycket 
bostadsrattslagen, far utova bostadsratten utan 
aft vara medlem. 

Formkrav vid overlitelse - overIatelseavtal 
Ett avtal om overlatelse av bostadsratt genom 
kop ska upprattas skriftligen och undertecknas 
av saljaren och koparen. Avtalet ska innehalla 
uppgift om den lagenhet som overlatelsen 
ayser samt pris. Motsvarande ska i tillarnpliga 
delar galla vid byte och gava. Om avtalet inte 
uppfyller formkraven ar Overlatelsen ogiltig. 
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• El- och vattenledningar, aystAngnings-
ventiler och anslutningskopplingar pa 
vattenledning till inredning som disk- och 
tvattmaskin. 

• Ledningar for vatten, avlopp, elektricitet, 
gas och anordningar for informations-
OverfOring till de delar som 5r synliga 
Idgenheten och som betjanar endast den 
aktuella lagenheten. 

• Sakringsskap (gruppcentral) och darifran 
utgaende synliga elledningar i lagenheten, 
strOmbrytare, eluttag och fasta armaturer. 

• Kaksflakt, kolfilterflAkt, spiskapa och 
ventilationsflakt. 
Installation av anordning S0711 paverkar husets 
ventilation kraver styrelsens tillstdnd. 

• Elektrisk golvvarrne, som bostadsratts-
havaren forsett lagenheten med. 

• Handdukstork. 
bostadsrattsforeningen fOrsett Itigenheten 

med vattenburen handdukstork son: en del av 
lagenhetens viinneforsdijning ansvarar 
bostadsrfittsfeireningen for underluIllet. 

• Eldstader och braskaminer. 

Atgarder bostadsrAttshavaren vidtar i 
lagenheten ska utfiiras facicmannamassigt. 
Bostadsrattshavaren ska folja de anvisningar 
som foreningen lAmnar betraffande ingrepp i 
btrande konstruktion, installationer ayseende 
avlopp, varme, el, gas, vatten, ventilation och 
anordningar for informationsoverforing samt 
annan vasentlig forAndring av lagenheten. 

Andringar i sadana installationer som 
foreningen forsett lagenheten med ska i forvag 
alltid godkannas av foreningen i den man som 
de inte omfattas av bestammelsen i § 17 3:e st 
ovan om forandringar i lagenheten. 

Lagenheternas entredorrar med t.ex. beslag, 
handtag och brevlada far inte avvika (mer An 
marginelIt) med hur det generellt ser ut i 
foreningens trapphus. 

Bostadsrattshavaren svarar for renhallning och 
snoskottning av till lagenheten hOrande 
balkong, terrass eller uteplats samt for sin 
parkeringsplats, detta gAller Oven maInings-
arbeten av balkong, terrass eller altan och ska 
utforas i enlighet med foreningens Onskemal. 

Ingar i upplatelsen fOrrad, garage eller annat 
lagenhetskomplement har bostadsrattshavaren 
sairuna underhalls- och reparationsansvar for 
dessa utrymmen som for lagenheten enligt 
denna bestAmmelse. 

Parabolantenner eller annan utrustning far ej 
fAstas pa sadant satt att nagon del sticker ut 
utanfor fasad eller balkong. 

BostadsrAttshavaren 	ansvarar 	gentemot 
foreningen for sadana atgarder i lagenheten 
som har vidtagits av tidigare innehavare av 
bostadsratten, &Isom reparationer, underhall 
och installationer som denne utfort. 

Bostadsrattshavaren dr skyldig att till 
foreningen anmala fel och brister i sadan 
lagenhetsutrustning och ledningar som 
foreningen svarar for enligt dessa stadgar eller 
enligt lag. 

Bostadsrattslagen och foreningslagen inne-
hailer detaljerade bestarrunelser om begriins-
ningar i bostadsrattshavaren ansvar for 
reparationer i anledning av vattenlednings-
eller brandskada. 

Reparationer pga brand- eller vattenlednings-
skada 
FOr reparationer pa grund av brand- eller 
vattenledningsskada svarar bostadsrtittsha-
varen endast om skadan uppkommit genom; 

1. egen vardsloshet eller forsutrunelse, 
eller 

2. vardsloshet eller fOrsummelse av 
a) flagon som hor till hushallet eller 
som besoker detsamma som gast, 
b) nagon annan som Or inrymd 
lagenheten, eller 
c) nagon som utfor arbete i lagenheten 
for bostadsrattshavaren rakning. 

For reparation pa grund av brandskada som 
uppkommit genom vardsloshet eller 
forsummelse av nagon annan An 
bostadsrattshavaren sjalv Ar dock bostadsratts-
havaren ansvarig endast om han eller hon 
brustit i omsorg och tillsyn. 

8 
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18 § BostadsrattsfOreningens 
reparations- och underhallsansvar 
Bostadsrattsforeningen svarar for reparation 
och underhall av ledningar for avlopp, varme, 
gas, el, vatten och, ventilation samt 
anordningar for informationsoverforing som 
inte ar synliga i lagenheten och foreningen 
fOrsett lagenheten med och dessa tjanar fler an 
en lagenhet. Detsamma galler rokgangar (dock 
ej for Oppna spisar, kaminer och kakelugnar) 
och ventilationskanaler. 

Bostadsraftsforeningen svarar aven bl.a. for; 
• Maining av utifran synliga delar av 

yttersida av ytterdorr och ytterfonster. 
Detsamma galler for balkong- och 
altandorr, saint inglasade partier. 

• Vadringsfilter (for ventilationen). 
• Armaturer for vatten (blandare, 

duschmunstycke, m.m.) inklusive 
packning, aystangningsventiler och 
anslutningskopplingar pa vattenled-
ning samt golvbrunn. 

• Brandvarnare. 
• Koksflakt/spiskapa som utgor del av 

husets ventilation och som fOreningen 
forsett lagenheten med. 

Bostadsrattsfdreningen ansvarar for Iackage 
som sker pa tappvattenledningar. Dock ej dar 
bostadsrattshavaren anses vara vallande 
genom forsurnlighet eller vardsloshet. 

Foreningen svarar via styrelsen for att huset 
och foreningens fasta egendom i ovrigt ar vaI 
unclerhallet och halls i gott skick. 

19 § FOreningens raft att avhjalpa brister i 
lagenheten 
Foreningen har ratt att ga in och avhjalpa 
brister i en bostadsratt som medlem ansvarar 
for och pa medlemmens bekostnad om denne 
forsummar sitt ansvar for lagenhetens skick i 
sadan utstrackning att annans sakerhet 
aventyras eller aft det firms risk for omfattande 
skador pa egendom, och into efter uppmaning 
avhjalper bristen sa snart det ar mojligt. 

Bostadsrattsforeningen far Ma sig att utfOra 
sadan reparation saint byte av inredning och 
utrustning som bostadsrattshavaren ska svara 
for. Beslut om detta ska fattas pa en fOrenings-
stamma, med enkel majoritet, och far endast 
ayse atgard som foretas i samband med 

9 

omfattande underhall eller ombyggnad av 
fOreningens hus och som beror bostadsratts-
havarens lagenhet. Fareningens atgarder enligt 
denna bestamrnelse ska ske till normal 
standard, bostadsrattshavaren kan genom aft 
betala en mellanskillnad fa en hogre standard. 

Om foreningen vid intraffad skada blir 
ersattningsskyldig gentemot bostadsratts-
havare for lagenhetsutrustning eller personligt 
losiire ska ersattningen beraknas enligt 
kostnad for att aterstalla det som skadats till 
rninst den standard som farms fore skadan. 

20 § Ordning och skiitsel 
Bostadsrattshavaren ar skyldig aft nar han 
anvander lagenheten och andra delar av 
fastigheten iaktta alit som fordras for att 
bevara sundhet, ordning och skick inom 
fastigheten, saint inte utsatta ovriga 
medlemmar for sanitar olagenhet (kan 
avhjalpas pa bostadsrattshavarens bekostnad) 
och ratta sig efter de sarskilda regler som 
foreningen meddelar for alla. 

Bostadsrattshavaren ska halla noggrann tillsyn 
Over aft dessa aliganden fullgOrs ocksa av den 
som hor till hails hushall eller gastar honom 
eller av flagon annan som han inrymt i 
lagenheten eller som dar utfOr arbete for bans 
rakning. Kriminellt belastade personer eller 
farliga husdjur, som t ex s k kamphundar, far 
ej inhysas i foreningens fastighet. Farliga varor 
far ej heller inrymmas i foreningens fastighet. 

Foremal som bostadsrattshavaren vet ar eller 
kan misstankas vara behaftat med ohyra far 
inte foras in i fastigheten eller lagenheten. 

21 § FOreningens tilltrade till lagenheten 
Foretradare for bostadsrattsforeningen har raft 
att komn-ta in i lagenheten nar det behovs for 
tillsyn eller aft utfora arbete som foreningen 
svarar fOr. Nar bostadsratten ska saljas genom 
tvangsfOrsaljning ar bostadsrattshavaren 
skyldig aft visa lagenheten pa lamplig tid. 

FOreningen ska se till aft bostadsrattshavaren 
inte drabbas av stone olagenhet an 
nodvandigt I de fall tilltrade behovs till 
lagenhet fOr reparationer som foreningen 
ansvarar for ska medlem informeras senast en 
manad innan tilltrade onskas. Forutsatt att det 
inte galler akuta reparationer. 
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Bostadsrattshavaren ar enligt bostadsratts-
lagen skyldig att tala sadana inskrankningar i 
nyttjanderatten som foranleds av nodvandiga 
atgarder for att utrota ohyra i huset eller pa 
marken. 

Om bostadsrattshavaren inte lamnat tilltrade 
nar foreningen har ratt till det kan foreningen 
ansoka om sarskild handrackning vid 
kronofogdemyndigheten. 

22 § Andamal med lagenheten 
Bostadsrattshavaren ska vara skriven pa 
lagenheten (om inte andrahandsuthyrning 
foreligger) och far inte anvanda lagenheten for 
annat andamal an for sift permanenta boende. 

23 § Fdrsalcring 
Bostadsraftshavaren ar skyldig att ha en 
hemfOrsakring med bostadsrattstillagg som 
omfattar det underhalls- och reparationsansvar 
som fOljer av lag och dessa stadgar. 

10. FORANDRINGAR I LAGENHET 

24 § 
Bostadsrattshavaren far foreta forandringar i 
lagenheten. Dessa fOrandringar/ atgarder som 
redovisas nedan kraver dock styrelsens 
tillstand: 
- lngrepp I barande konstruktion 
- Andringar av befintliga ledningar for avlopp, 

varme, gas, vatten, ventilation. 
- Annan vasentlig forandring av lagenheten 

karaktarsdrag, t ex andrad planlosning eller 
aft dess kulturhistoriska varde inte tas 
tilivara 

Styrelsen far inte vagra att medge tillstand till 
atgard, som ayses i forsta stycket, om inte 
atgardema ar till pataglig skada eller 
olagenhet for foreningen. 

11. UTHYRNING I ANDRA HAND 

25 § Ansokan om andrahandsuthyrning 
Vid andrahandsuthyrning ska en skriftlig 
ansokan ges in till styrelsen/forvaltaren. 
Styrelsen provar darefter grunden for andra-
handsuthyrningen. Bostadsrattshavaren ska ha 
skill for aft hyra ut sin bostadsratt i andra 
hand. 

Tillstandet ska begransas till 2 'Sr i taget, dock 
maximalt for 4 ar. Skal till andrahands-
uthyrning kan vara till exempel foljande: 

❑ Tillfalligt arbete pa annan ort 
❑ Studier pa annan ort 
❑ Utlandstjanstgoring 
❑ Provbo i ett samboforhallande 
❑ Sjukdom 

Om tillstand till andrahandsuthyrning ges, bar 
du som bostadsrattshavare tanka pa foljande: 

❑ Du ar fullt ansvarig mot foreningen att 
manadsavgiften betalas in i tid. 

❑ Du ar ansvarig for att din hyresgast 
inte ster andra boende i huset eller i 
ovrigt skadar foreningens egendom. 

❑ Att uppratta ett skriftligt andrahands-
kontrakt pa maximalt 2 ar i taget for 
att inte 	andrahandshyresgastens 
besittningsskydd ska intrada. 

❑ Det firms ofta aft kOpa standard- 
kontrakt for uthyrning i bokhandeln. 

Samtycke fan styrelsen behovs inte; 
1. om en bostadsratt har fOrvarvats vid 

exekutiv forsaljning eller tvangsforsaljning 
enligt bostadsrattslagen av en juridisk 
person som hade pantratt i bostadsratten och 
som inte antagits till medlem i foreningen. 

2. om lagenheten ar aysedd for permanent 
boende och bostadsratten till lagenheten 
innehas av en kommun eller ett landsting. 

Styrelsen ska da direkt underrattas om detta. 

I fraga om en bostadsrattslagenhet som 
innehas av en juridisk person krays det fi3r 
tillstand endast att foreningen inte har nagon 
befogad anledning aft vagra samtycke. 

Ett tillstand till andrahandsupplatelse kan 
forenas med villkor. 

Vagrar styrelsen att ge sift samtycke till en 
andrahandsupplatelse far bostadsrattshavaren 
ands upplata sin lagenhet i andra hand om 
hyresnamnden lamnar sitt tillstand. 

Tillstand ska lamnas om bostadsrattshavaren 
har beaktansvarda skal for upplatelsen och 
foreningen inte har flagon befogad anledning 
att vagra samtycke. Tillstandet ska av hyres-
namnden begransas till viss tid. 

10 
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12. FORVERKANDE AV 
BOSTADSRATTEN 

26 § 
Nyttjanderatten till en lagenhet som innehas 
med bostadsratt kan i enlighet med bostads-
rattslagens bestamrnelser forverkas, bl.a.; 
1. om bostadsrattshavaren drojer med att 

betala insats eller upplatelseavgift utover 
tva veckor fran det att fOreningen efter 
forfallodagen anmanat denne att fullgora 
sin betalningsskyldighet. 

2. om bostadsrattshavaren drojer med att 
betala 	arsavgift 	eller 	avgift 	for 
andrahandsupplateIse nar det galler en 
bostadslagenhet, mer an en vecka efter 
forfallodagen eller, nar det galler en lokal, 
mer an tva vardagar efter forfallodagen. 

3. om bostadsrattshavaren utan samtycke 
eller tillstand upplater lagenheten i andra-
hand. 

4. om bostadsrattshavaren inrymmer utom-
staende personer eller husdjur som ar till 
men for foreningen eller medlem, se Sven 
§ 20. 

5. om lagenheten anvands for annat andamal 
an det aysedda. 

6. om bostadsrattshavaren eller den, som 
lagenheten uppIatits till i andra hand, 
genom vardslbshet ar vallande till att det 
firms ohyra i lagenheten, genom aft inte 
utan oskaligt drojsmal underratta styrelsen 
om aft firms ohyra i lagenheten, bidrar till 
att ohyran sprids i fastigheten. 

7. om bostadsrattshavaren eller den som 
lagenheten upplatits till i andra hand pa 
annat satt vanvardas eller asidosatter sina 
skyldigheter. 

8. om bostadsrattshavaren inte lamnar till-
trade till lagenheten och inte kan visa giltig 
ursakt for detta. 

9. om bostadsrattshavaren inte fullgor annan 
skyldighet och det maste anses vara av 
syrmerlig vikt for foreningen aft skyldig-
heten fullgors. 

10. om lagenheten helt eller till vasentlig del 
anvands for naringsverksamhet eller 
darmed likartad verksamhet, vilken utgor 
eller i vilken till en inte ovasentlig del 
ingar i brottsligt forfarande eller for 
tillfalliga sexuella forbindelser mot 
ersattning. 

Bostadsratten ar inte forverkad om det som 
ligger bostadsrattshavaren till last ar av ringa 
betydelse for foreningen. Vid bedbmningen 
ska det sarskilt beaktas om det som ligger 
bostadsrattshavaren till last har sin grund i all 
en narstaende eller tidigare narstaende har 
utsatt bostadsrattshavaren eller flagon i dennes 
hushall for brott. 

En uppsagning ska vara skriftlig och aysandas 
i rekommenderat brev. 

Ar det fraga om en bostadsrattslagenhet far en 
bostadsrattshavare inte heller skiljas fran 
lagenheten om han eller hon har varit 
forhindrad att betala arsavgift eller avgift for 
andrahandsupplatelse Mom den tid som anges 
i forsta stycket p.2 pa grand av sjukdom eller 
liknande oforutsedd omstandighet och 
avgiften har betalats, sa snart det var mOjligt, 
dock senast nar tvisten om avhysning avgors i 
forsta instans. 

Vad som sags i forsta stycket galler irate om 
bostadsrattshavaren vid upprepade tillfaLlen 
inte betalar arsavgiften, thorn den tid som 
anges i p 2. Han eller hon har da asidosatt sina 
fbrpliktelser i sa hog grad aft han eller hon 
skaligen inte bor fa behalla lagenheten. 

Beslut om avhysning far meddelas tidigast 
tredje vardagen efter utgangen av den tid sum 
anges i forsta stycket 1 eller 2. 

Avsagelse av bostadsratt 
En bostadsrattshavare far aysaga sig bostads-
ratten tidigast efter tva ar fran upplatelsen och 
darigenom bli fri fran sina forpliktelser som 
bostadsrattshavare. Avsagelsen ska Boras 
skriftligen till styrelsen. 

Vid en aysagelse overgar bostadsratten till 
foreningen vid det manadsskifte som intraffar 
narmast efter tre manader fran aysagelsen eller 
vid det senare manadsskifte som angetts i 
derma. 

Fortydligande: 26 § Punkt 1-5 saint 7-9 
Ar nyttjanderatten ffirverkad pa grund av 
farhallande sons ayses i p 1-5 eller 7-9, men rattelse 
sker finnan foreningen har sagt upp bostadsrlitts-
havaren till avflyttning, far hen eller hon inte 
darefter skiljas fran lagenheten pa den grunden. 
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Detta gaiter dock inte om nyttjandereitten fir 
fOrverkad pfi grund av sadana sdrskilt allvarliga 
storningar i boendet. 

Bostadsreittshavaren for into holler skiljas fran 
lagenheten oni foreningen inte har sagt upp 
bostadsrattshavaren till avflyttning inom ire 
nufnader fran den dog du foreningen fick redo pi 
firhallande som ayses i p 6 eller 9, eller inte Mom 
Iva maunder fran den dog da foreningen fick redo 
pa ftirluIllande som ayses i p 3 sagt till bostads-
rattshavaren ott vidta reittelse. 

FOrtydligande: 26 § Punkt 1, 6-8 samt 10 
sags bostadsrattshavaren upp till avflyttning av 
nagon orsak corn anges i p 1, 6-8 eller 10 dr han 
eller hon skyldig att flytta genast. 

Fortydligande: 26 § Punkt 2 
Ar nyttjandereitten enligt p 2 foroerkad pd grund 
av drojsnuil med betalning av arsavgift, och Irar 
foreningen med anledning av detta sagt upp 
bostadsrattshavaren till avflyttning, far Jenne pa 
grund av drojsmalet bite skiljas fran lagenheten; 

1. On: avgiften - nor det dr fraga om en 
bostadsrattslagenhet - betalas Mom Ire veckor 
fran det att bostadsrattshavaren har delgetts 
underrattelse on: nzOiligheten aft fa tillbaka 
lagenheten genom aft betala arsavgiften Mom 
derma tid. 

2. Om avgiften - nor det eir fraga on: lokal - 
betalas Mom Iva veckor fran del att bostads-
rattshavaren liar delgetts underrattelse oni 
mbjligheten ott fa tillbalca lokalen genom aft 
betala avgiften inoin denna tid. 

Fortydligande: 26 § Punkt 2, 3-5 saint 9 
Sligs bostadsrdttshavaren upp till avflyttning av 
nagon orsak sore anges i p 3-5 eller 9 fir han eller 
hon bo kvar till det manadsskifte soul intraffar 
neirmast efter tre manader fran uppsagningen, on: 
inte rotten dlagger denne att flytta tidigare. 

Detsamma gfiller onr uppsligningen sker av orsak 
son: anges i p 2 och bostadsrattshavaren, gamin aft 
vid upprepade inte betala drsavgiften Mom 
den lid som anges i p 2, har lisidosatt Shia 
ftirpliktelser i sa lidg grad att lligenheten skaligen 
inte bar ja behallas. 

FOrtydligande: Punkt 3-5 samt 7-9 
En uppsagning pa grund av farlratIartde som noses i 
p 3-5 eller 7-9 far ske on, bostadsrattshavaren later 
b/i ott efter tillsagelse vidta riatelse utan drOjsmal. 

Uppsagning pa grund av ftirhallande som ayses i p 
3 far dock, am det hr fraga am en bostadsratts-
leigenhet, inte ske om bostadsrattshavaren utan 
drojsmal ansdker on: tillstand till upplatelsen och 
far ansokan beviljad. 

Ar del fraga am sarskilt allvarliga storningar i 
boendet geiller vad son, swigs i p 7 liven om flagon 
tillsdgelse on: rfittelse inte bar skett. 

Detta gaiter dock inte on: starningarna intraffat 
under en tid da lagenheten vent upplaten i andra 
hand i enlighet med § 25 i dessa stadgar. 

Fortydligande: 26 § Punkt 10 
En bostadsrattshavare kan skiljas fray litgenheten 
pa grund av prhallande som ayses i p 10 endast can 
fdreningen liar sagt upp bostadsrattshavaren till 
avflyttning inom Iva manader fran del att 
foreningen fick reda pa fOrhallandet. Om den 
brottsliga verksainheten bar angetts till atal, eller 
om fitrundersokning har inletts Mom samn:a tid, 
har foreningen dock kvar sin raft till uppsagning 
hail( dess att tva manader Irar gatt frdn det att 
domen i brottsmalet har vunnit toga kraft eller del 
rattsligaffirfarandet har ayslutats pa annat slitt. 

13. STORNINGAR I BOENDET 

27 § 
Nar bostadsraftshavaren anvander lagenheten 
ska denne se till aft de som bor i omgivningen 
inte utsatts for storningar som i sadan grad 
kan vara skadligt for deras halsa eller annars 
forsanira deras boendemiljo, att det inte 
skaligen bor talas. 

Bostadsrattshavaren ska avert i ovrigt i sin 
anvandning av lagenheten iaktta alit som 
fordras for att bevara sundhet, ordning och 
skick Mom eller utanfor fastigheten och rattar 
sig efter de sarskilda forordningsregler som 
foreningen meddelar. 

Om det forekornmer Adana storningar i 
boendet som ayses i forsta stycket forsta 
meningen ska foreningen ge bostadsratts-
havaren tillsagelse att denne ser till att 
storningarna omedelbart upphOr. 

Andra stycket Miler inte om foreningen sager 
upp bostadsrattshavaren med anledning av aft 
stOrningarna Ur sarskilt allvarliga med hansyn 
till art eller omfattning, enligt 26 §. 

12 
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14. FORENINGSSTAMMA 

28 § Ordinarie stamman tidpunkt 
Ordinarie foreningsstamma ska hallas arligen 
senast fern manader efter rakenskapsarets slut. 

29 § Kallelse till stamina 
Kallelse till fbreningsstamma ska vara daterad 
och innehalla uppgift om vilka arenden som 
ska behandlas pa stamman med datum, tid och 
tydligt angiven plats for stamman. Kallelse ska 
utfardas skriftligen och personligt till samtliga 
medlemmar genom utdelning eller genom 
postbefordran senast tva veckor fOre ordinarie 
och senast en vecka fore extra forenings-
stamma, dock tidigast fyra veckor fore 
stamman, och vid extrastamma - senast tva 
veckor efter att begaran om extrastamma kom 
in till styrelsen fran medlemmar eller revisor. 

Kallelse till statruna Mr inte utfardas om det 
redan fines en kallelse som Ott ut och 
stamman i den tidigare kallelsen ej annu 
hall its. 

Om det krays for att fOreningsstammobeslut 
ska bli giltigt att det fattas pa tva stammor far 
kallelse till den senare stamman inte utfardas 
annan den forsta stamman hallits. I en sadan 
kallelse ska det anges vilket beslut den fOrsta 
stamman har fattat. 

Kallelsens innehall 
Kallelsen ska innehalla dagordning och - vid 
ordinarie stamma - arsredovisning tillsam-
mans med motioner, styrelsens utredning av 
motioner samt revisorernas utlatande. 

Aven tivrig information ska finnas med av 
betydelse for de arenden som ska behandlas, 

30 § Rostning och Rostratt 
Vid en foreningsstamma har varje lagenhet en 
rost. Om flera medlemmar innehar en 
bostadsratt tillsammans har de amen i detta fall 
endast en rust. 

Rostratt har vidare endast den/de medlemmar 
som fuligjort sina ataganden mot foreningen 
enligt dessa stadgar och enligt lag. 

Den som liar mer an 1 manadsavg-ift i skuld till 
foreningen, orsakat allvarliga storningar i 
boendet eller har egna eller narstaendes 
intressen att bevaka, har ej rostratt i fragan. 

En medlem far inte sjalv eller genom ombud 
nista i fraga om; 
• talan mot honom, 
• ansvarsfrihet, 	hans 	befrielse 	fran 

skadestandsansvar eller annan forpliktelse 
gentemot foreningen, eller 

• talan eller befrielse som ayses i 1 eller 2 
betraffande annan, om medlemmen 
fragan har ett vasentligt intresse som kan 
strida mot foreningens. 

Om en medlem begar sluten onutstning ska sa 
ske. Rostning ska genomforas pa ett formellt, 
noggrant och tillgangligt Ott med en rattvis 
och tydlig metod for rastrakning och 
stanimans ordforande ska forklara denna 
metod fOr medlemmama. 

31 § Ombud vid rostning samt bitrade 
En medlems ratt vid foreningsstamma utovas 
av medlemmen personligen eller av den som 
ar medlemmens sallforetradare enligt lag eller 
genom ombud. Ombud och bitrade har 
yttranderatt pa stamman. 

Ombud 
Medlem far uttiva sin rostratt genom ombud. 
For fysisk person gaiter att endast annan 
medlem, make, foralder, syskon, barn, sambo 
eller narstaende som varaktigt sammanbor 
med medlemmen far vara ombud. Ombud far 
inte foretrada mer an en medlem. Ombudet 
ska forete en skriftlig, dagtecknad fullmakt 
original. Fullmakten gaiter hogst ett ar fran 
dess utfardande. Se exempel pa en fullmakt i 
bilaga till dessa stadgar. 

Bitrade pa stamina 
Medlem far pa foreningsstamma medfOra 
hogst ett bitrade. Bitrade ar t ex nagon som har 
goda sakkunskaper Mom de frigor som ska 
behandlas pa stamman och kan ge rad for hur 
medlemmen ska rosta i dessa fragestallningar. 
Som bitrade till medlem kan juridiskt ombud, 
expert eller annan till medlemmen narstaende 
person valjas. Bitradet behi5ver ej ha fullmakt. 

13 (4k 
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32 § Medlemsmotioner 
Medlem eller annan i ftireningen boende, som 
Onskar lamna forslag till stamman att behandla 
ett visst arende (motion) ska skriftligen (t.ex. 
via e-post) anmala detta till styrelsen senast 2 
manader innan stamman. Motion som 
inkommer senare An detta behandlas endast i 
man av tid av styrelsen. Om motionen i sAdant 
fall inlamnats i tid for att tas med i tryckningen 
av Arsredovisningen ska styrelsen to med aven 
de motioner som ej behandlats av styrelsen. 

Styrelsen 	ar 	skyldig 	att 	informera 
medlemmarna om sin mojlighet aft motionera 
genom att 3 veckor innan tiden for motioner 
gar ut, skriftligen paminna dem om detta och i 
samband med detta aven bifoga ett exempel pa 
hur en motion bar vara utformad (se i bilaga 
till dessa stadgar). I samband med detta ska 
avert datumet fOr aktuell stamma finnas med. 

Styrelsens svar pa motioner ska tas fram 
samrad med motionaren. Motionaren ska ges 
mojlighet att i det skriftliga materialet som 
delas ut till mecllemmarna i samband med att 
kallelse till stamina Ors, i materialet fa 
kommentera styrelsens svar. 

Om styrelsen behOver konaplettera -nde 
information for att kunna behandla motionen 
ar styrelsen skyldig att kontakta motionaren 
for komplettering av motion och aft vid behov 
bista styrelsen att formulera om motionen 
infor stamman. Styrelsen ar skyldig att till 
motionaren snarast bekrafta att den mottagit 
motionen. 

Styrelsen ska genomfora utredning av 
inkomna motioner och undersoka bl a 
kostnader och andra aspekter av motionen t ex 
vilka fOr respektive nackdelar forslaget kan ge 
for foreningen. 

Motioner far grupperas men far ej besvaras i 
grupp av styrelsen. 

PA stamman har varje medlem raft aft forsvara 
och fOrkIara sina motioner. 

33 § Ordinarie stamina 
PA en ordinarie foreningsstamma ska fOljande 
arenden behandlas: 

1. Stammans oppnande. 
2. Val av staminoordforande och artmalan av 

stammoordfdrandens val av protokoll-
fOrare. 

3. Val av minst tva personer, hogst tre, att 
jamte 	starnmoordforanden 	justera 
protokollet, saint val av rostraknare, saint 
arvode till justerare. 

4. Faststallande av rOstlangd. 
5. Fraga om stamman blivit i stadgeenlig 

ordning utlyst. 
6. Godkanrtande av dagordningen. 
7. Foredragning av styrelsens arsredovisning 
8. FOredragning av revisionsberattelsen. 
9. Beslut om faststallande av resultat- och 

balansrakning. 
10. Beslut om resultatdisposition, i anledning 

av foreningens vinst eller forlust enligt den 
faststallda balansrakningen. 

11. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsens 
led amoter. 

12. Beslut om arvoden At styrelseledamoter, 
revisorer och suppleanter for kommande 
verksamhetsar, saint principer for andra 
ekonomiska ersattningar for styrelsens 
ledamoter. 

13. Val av styrelseledamoter och eventuella 
styrelsesuppleanter (och beslut om antal). 

14. Val av revisorer och eventuella revisors-
suppleanter (och beslut om antal). 

15. Val av studieorganisator. 
16. Val av valberedning samt deras arvode 

och valberedningens ev. ovriga 
ersattningar, samt policy for valberedning. 

17. Ovrigt: Av styrelsen till stamman 
hanskjutna fragor samt av medlernmar 
anmalda arenden (motioner). 

18. Information fran styrelsen och ovriga 
medlemsfragor dar beslut ej far tas pa 
grand av t ex sen anmalning. 

19. Stammans ayslutande. 

Beslutsfor styrelse och revisor 
Vid fOreningsstarnma ska en beslutsfOr styrelse 
vara narvarande. Vid ordinarie stamma ska 
savitt mojligt hela styrelsen vara narvarande. 
Styrelsens ordforande ska narvara vid 
stamman. Minst en av foreningens revisorer 
ska narvara vid ordinarie stamina. 

14 
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Justerare 
Till justerare vid foreningsstamma ska utses 
medlemmar som inte ar styrelseledamoter, 
revisorer eller anstallda i foreningen. 

Den som justerar protokoll liar en mycket 
viktig funktion och ska kontrollera aft 
protokollet stammer overens med vad som 
sades och beslutades pa stamman, att alla 
forslag och beslut firms med och att utfall av 
rostningar redovisas i sin helhet. Justeraren 
gor sina korrigeringar lampligen i en separat 
bilaga och vid sidan om sin underskrift i 
protokollet skriva "se bilaga, x sidor" och ev. 
huvudsakligt innehall i bilagan med 
justeringar. Det ar viktigt att den som justerar 
for anteckningar under stamman, alternativt 
spelar in densamma. 

Friga om kallelse behorigen skett 
Styrelsen maste under derma punkt redogora 
for nar kallelse skickats ut och vilka regler som 
Oiler for behorig kallelse. 

Godkannande av dagordningen 
Medlemmarna har under denna punkt ratt att 
andra den inbardes ordningen av ovansthende 
punkter i dagordningen, via stammobeslut. 

Arsredovisning - Faststallelse av resultat- och 
balansrakningar Korrigeringar 
Stamman ar skyldig att to stallning till 
riktigheten av resultatrakningen och balans-
rakningen. Eventuella fel i arsredovisningen 
ska rattas genom att korrigeringar fors in i 
protokollet. Skulle en foreningssthnuna inte 
upptacka ett fel far en senare foreningsstamma 
ratta till felet nar det observerats. Styrelsen kan 
ratta uppenbara skriv- och raknefel. 

I efterfoljande arsredovisning ska fel fran 
foregaende arsredovisning noteras. 
En foreningsstamma kan inte tvingas fatta eft 
faststallelsebeslut av resultat- och balans-
rakningen. 

Tid for genomforande av stammobeslut 
Pa foreningsstamma far inte beslut fattas i 
andra arenden an de som tydligt angivits i 
kallelsen. 

Beslut tagna pa en stamma ska genomforas av 
styrelsen under innevarande kalenderar eller 
till det datum som bestamts av stamman, dock 
senast 12 rnanader efter stamman. 
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Hireningsstammans kompetensomrade och 
direktiv 
Foreningsstamman kan, i egenskap av bostads-
rattsforeningens hogsta beslutande organ, ge 
styrelsen direktiv. De enda beslut dar styrel-
sens ledamoter har rat och skyldighet att 
vagra verkstalla stammobeslut/direktiv ar om 
de ar i strid med lagar, uppenbart skadliga for 
bostadsrattsforeningen eller faller utanfor 
sta nun ans kompetensornrade (dvs beslut 
utanfor bostadsrattsforeningens arbets-
omrade). 

Medlems frageratt pa foreningsstamma 
Medlem har yttrande- & frageratt pa stamman. 
Starnmoordforanden ska se till att aIIa 
medlemmar ges mojlighet att uttiva sin 
lagstadgade raft att stalla fragor pa Willman, 
liksom aft foresla andringar i och tillagg till 
framlagda forslag och lagga fram nya forslag, 
innan stamman gar till beslut. 

Styrelsens upplysningsskyldighet ayser fOr-
hallanden som kan inverka pa bedomningen 
dell av foreningens arsredovisning, dels av 
fOreningens stallning i ovrigt, dels ocksa av ett 
arende pa stamman. En mindre nackdel rAcker 
inte for aft inte besvara fragor. 

Styrelsen ar ofOrhindrad att lamna 
medlemmarna upplysningar om styrelsens 
beslut och fOreningens verksamhet aven i 
andra sammanhang an pa stamman. t.ex. pa  
informationsmoten. Men informationsmoten 
far kite utnyttjas for aft stanga medlemmar 
ute. Likhetsprincipen ska iakttas. 

Ror medlems fraga ett sarskilt arende pa 
foredragningslistart bOr om mojligt fragan 
behandlas i anslutning dartill. Fragor om 
verksamheten bor i regel tas upp i anslutning 
till arsredovisningens behandling. 

For aft sa langt som mojligt sakerstalla 
information eller en stammodiskussion kring 
en fraga kan en medlem i fOrvag hos styrelsen 
begara att viss information ska lamnas 
skriftligt till alla medlemmar fore stamman. 
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Atgarder vid vasentlig nackdel 
Beslutsfor styrelse ska finnas pa plats vid 
stanunan. Firmer styrelsen, vid behov genom 
vanligt styrelsebeslut, att vasentlig nackdel 
skulle uppkomma om begard upplysning 
lanmas, ska upplysningen i stallet inom tva 
veckor lartmas till revisorerna fOr yttrande. 
Stammoordforanden eller styrelsen ska (raga 
medlemmarna om revisorerna ska yttra sig. 

Medlem som inte godtar styrelsen beslut att 
vagra begard upplysning under aberopande 
av vasentlig nackdel kan fora talan vid 
domstol om all upplysningen ska lamnas. Om 
alla rostberattigade begar det har styrelsen ej 
raft att vagra om upplysningarna finns 
tillgangliga. 

Medrevisor och sarskild granskare 
En minoritet om minst en tiondel av de 
rostberattigade pa stamman kan utse en 
medrevisor eller en sarskild granskare. Krav 
pa kvalificerad eller auktoriserad revisor kan 
ocksa stallas. 

Likhetsprincipen 
Likstallighetsprincipen innebar en skyldighet 
fOr foreningens organ att behandla alla 
foreningens medlemmar lika. FOrenings-
stamman far inte fa tta beslut som ar agnade att 
bereda otillborlig fOrdel for en medlem eller 
annan till nackdel for foreningen eller medlem. 

Foreningsorganet ar skyldigt att handla lojalt 
mot enskild medlem eller en minoritet av 
medlemmar i enlighet med likhetsprincipen. 

En foreningsstamma ar skyldig att, savitt ej 
annat ffiljer av FL eller stadgarna eller ar 
motiverat av sakliga skal, vid sina beslut 
behandla mecllemmarna 

Likhetsprincipen kan aberopas mot en atgard 
som leder till olika behandling utan all 
forfarandet kan anses innebara nagon direkt 
fOrdel Mr flagon. 

Om likhetsprincipen aberopas racker det att 
karanden kan visa att en olikabehandling agt 
rum. Det blir da foreningens sak all fora 
bevisning om aft forfarandet ar motiverat av 
sakliga skill. 

I dem:steed framhdller F-ID att medlemmar inte far 
behandlas olika, om det inte iir sakligt motiverat. 

Aven andra aspekter an rent ekonomiska kan 
aktualiseras vid en otillborlighetsbedomning. 

Overtradelser och pafoljder 
Ett foreningsstammobeslut som strider mot 
likhetsprincipen kan overklagas. 

Den medlem, som anser att hans enskilda raft 
krankts genom ett starrunobeslut, kan fora 
talan om aft beslutet ska forklaras ogiltigt. 
Talan fors vid domstol. 

For medlemmar, som medverkat till detta 
stammobeslut, kan en skadestandsskyldighet 
uppkomma. 

34 § Val av suppleanter 
Innan val av suppleanter for styrelsen maste 
styrelsen redogOra i detalj for hur styrelsen 
tankt att suppleanterna ska arbeta och hur de 
olika suppleanternas roller ska vara. 
Se 42 § om styrelsens ansvarsomraden. 

35 § Arvoden och ersattningar 
Arvoden och ersattningar for styrelse, 
revisorer och valberedning bestams under 
punkten for delta i dagordningen pa 
arsstamman. Inga andra arvoden eller 
ersattningar far under aret utga an de sorn 
beslutats och protokollforts pa ffiregaende 
star-Tuna. Alla utbetalningar av arvoden och 
ersattningar ska av styrelsen tydligt redovisas 
(i arsredovisning) med for vem arvodet ayser, 
period nar utbetalningen galler samt exakt vad 
arvodet/ersattningen ayser. Arvode ska alltid 
uppges i SEK och aldrig i t.ex. basbelopp. 

Arvoden och ersattningar ar endast giltiga 
fram till nasta arsstarnma (eller extrastamma, 
om beslut om and ring tas dar), varffir samtliga 
arvoden maste tas upp och protokollforas vid 
varje arsstamma, aven om det inte sker nagon 
forandring pa nivan. 

Arvodet ska vara skaligt i fi3rhallande till den 
tid som styrelsen nedlagger samt vilket varde 
det tillfort foreningens medlemmar. Arvodet 
ska inte vara marknadsmassigt utan visst matt 
av egenintresse ska finnas eftersom att 
styrelsearbetet ar ett fortroendeuppdrag och 
de forbattringar som styrelsen genomfor aven 
kommer dem sjalva till del som medlemmar 
foreningen. 

16 



Stadgar for Brf Kvalitetshus 1 i Eskilstuna 
•4111, - 7.4-qr•-•.‘r,t,...eg, • - 

	
• 	 ”.•,••.5,1.1". 	 ,.;•••■••■*".111,2,19.1..!Ir4-4 rta'. o. 

20
14

12
03

01
84

1  

Styrelse och revisorer (och ovriga som 
godk5nts aft fa arvode) far inte ta ut sina 
tilldelade arvoden i forskott, men styrelsen kan 
sjalv bestainma perioder for utbetalning da 
pengar betalas ut samtidigt och i efterskott till 
alla ledamOter, suppleanter, och ovriga. 

Om flagon i styrelsen hoppar av sift uppdrag 
ska arvode betalas ut endast fram till 
foregaende styrelsemote som ledamoten 
deltog i fullt ut. 

Om annan fortroendevald hoppar av Mr, via 
stammobeslut, en bedomning goras av nivan 
pa arvodet utifran det arbete som presterats. 

Styrelsen ansvarar for aft detta tas upp pa 
kommande stemma. Arvode far i sadant fall ej 
betalas ut innan stammobeslut. 

36 § Ovriga arenden pa stamman 
Under punkten ovriga arenden i arsstammans 
dagordning kan medlemmarna i god tid innan 
kallelse med faststalld dagordning skett 
anmala olika arenden till styrelsen som de 
Onskar att stamman ska ta upp. Dessa arenden 
ska skrivas in under ovriga arenden i 
dagordningen och kan i man av tid tas upp for 
behandling. Tank pa aft storre underhalls-
atgarder och investeringar alltid ska beslutas 
pa en stamina. 

Vid storm underhall/investeringar och storre 
forandringar i verksamheten ar styrelsen 
skyldig aft i god tid innan beslut tas informera 
medlemmarna skriftligt om alla delar av vikt 
ayseende detta, sa aft medlemmarna ges god 
tid och mojlighet att satta sig in i och framfora 
sina synpunkter innan ett beslut i frAgan tas. 

37 § Om en extrastamma ska hallas 
Extra foreningsstamma ska hallas nar styrelsen 
eller revisor firmer skai till det eller nar minst 
1/10 av samtliga rOstberattigade skriftligen 
begar det hos styrelsen med angivande av 
arende som onskas behandlat pa starnman. 

Extrastamma kan vara aktuellt vid t ex 
andring av foreningens stadgar 
storre underhallsatgarder/investeringar 
andra stone forandringar i foreningens 
verksamhet 
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PA en extrastamrna ska utover punkterna 1-6 i 
33 § endast forekomma de arenden for vilken 
stamman blivit utlyst och angetts i kallelsen 
dagordning. Beslut Mr inte fattas i andra 
arenden an de som angivits i kallelsen. Om 
stamman drar i vag i tid har stammans 
ordforande en raft aft ajournera (skjuta fram) 
motet till ett senare 

PA en extra foreningsstamma ar det de som 
begart extrastamman som bestammer i vilken 
ordning de olika fragoma ska tas upp i 
dagordningen. 

PA extra foreningsstamma som begarts av 
medlemmar far styrelsen inte lagga till fler 
punkter i kallelsen/dagordningen an de som 
begarts infor extrastamman. D v s endast de 
punkter som ar anledningen till extrastamman 
ska inga. Punkterna i kallelsen till extrastanuna 
ska even vara sa formulerade som de som 
begart extrastamman onskar. 

38 § Beslutsfattande 
Stanunans beslut utgOrs av den mening som 
fatt mer an halften av rosterna eller vid lika 
rostetal den mening som styrelsens ordfOrande 
bitrader. Vid personal anses den vald som 
fAtt flest roster. Vid lika rostetaI avgors valet 
genom lottning om inte armat beslutas av 
stamman innan valet fOrrattas. 

For vissa beslut erfordras sarskild majoritet 
enligt bestammelser i bostadsrattslagen. 

1. Beslut om forandring av en lagenhet 
Om ett beslut som fattats pa foreningsstamma 
innebar att en lagenhet som upplatits med 
bostadsratt kornmer att forandras eller i sin 
helhet behova tas i ansprak av fOreningen med 
anledning av en om- eller tillbyggnad ska 
bostadsrattshavaren ha gatt med pa beslutet. 

Om bostadsrattshavaren inte ger sift samtycke 
till andringert, blir beslutet anda giltigt om 
rninst tva tredjedelar av de rostande har gaff 
med pa beslutet och det dessutom godkants av 
hyresnamnd en. 
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2. Beslut om andring av insats 
Om beslutet innebar andring av nfigon insats 
och medfor rubbning av det inbordes 
forhallandet mellan insatserna, ska samtliga 
bostadsrattshavare som berors av andringen 
ha gait med pa beslutet. Om enighet irate 
uppnas blir beslutet anda giltigt om inhist 2/3 
av de berorda bostadsrattshavama har gatt 
med pa beslutet och det dessutom har 
godkants av hyresnaninden. 

3. Beslut om okning av insats (kapitaltillskott) 
Om beslutet innebar en okning av samtliga 
insatser utan att forhallandet mellan de 
inbardes insatserna rubbas, ska alla 
bostadsrattshavarna ha gatt med pa beslutet. 
Om enighet into uppnas blir beslutet anda 
giltigt om minst 2/3 av de berorda bostads-
rattshavarna har gatt med pa beslutet och det 
dessutom har godkants av hyresnamriden. 

4. Utvidgning av foreningens verksamhet 
Om beslutet innebar utvidgning av 
fOreningens verksamhet ska mirtst 2/3 av de 
riistande ha gatt med pa beslutet. 

5. Overbitelse av fastighet 
Om beslutet innebar Overlatelse av ett hus som 
filth& foreningen, i vilket det firms en eller 
flera lagenheter som Nr upplatna med 
bostadsratt, ska beslutet ha fattats pa det satt 
som gaiter for beslut om likvidation enligt 11 
kap 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska 
foreningar. Minst 2/3 av bostadsrattshavama i 
det hus som ska overlatas ska dock alltid ha 
gatt med pa beslutet. 

Styrelsen ska genast underratta den som har 
pant i bostadsratten och som ar kiind for 
foreningen om ett beslut enligt ovan, fOrsta 
stycket, punkt 1 eller 5. 

39 § Protokoll frAn stamman 
Stammoordforanden ska sorja for aft det fors 
protokoll vid foreningsstamman. I fraga om 
protokollets innehall gaffer; 

1. att rostlangden ska tas in i eller bilaggas, 
2. att stammans beslut ska foras in, 
3. om omrostning har skett, att resultat ska 

anges tillsammans med alla yrkanden 

Justering av protokoll 
Senast en vecka efter stainman ska justeraren 
ha fatt tillgang till det fardigstallda protokollet 
med samtliga bilagor och room sju dagar ha 
justerat protokollet och darefter snarast 
Overlamna det till styrelsens ordforande. 

Vid tva justerare sa larnnar 1:e justeraren 
protokollet senaste efter 7 dagar till 2:e 
justeraren, som sedan har max 7 dagar pa sig 
Liman protokollet Overlamnas till styrelsen. 
Senast en mAnad efter stanunan ska det 
justerade protokollet delas ut till samtliga 
medlemmar i brevinkast eller via hemsidan. 

Varje sida i stammoprotokollet ska signeras av 
alla som skriver wider stammoprotokollet. 

Innehill i rostlangd (narvarolista) 
Rostlangden ska alltid; 

1. dateras for nar den upprattats 
2. undertecknas av protokollfOrare samt 

av den som satt ihop rostlangden (om 
annan an protokollfOraren) 

3. signeras av alla justerare med datum 
for nar justering utforts (datum for 
mottagande och avlarrmande for var 
och en av justerama) 

4. signeras pa varje sida (som med 
protokoll) av saval protokollforare, 
stammoordforande och respektive 
justerare 

5. innehalla samtliga Pa stamman 
narvarande personer; 

6. namn och vilken fortroendepost som 
innehas saint om rostberattigad 

7. innehalla alla ev. ombud/bitraden dar 
dessa tydligt markerats som sadana. 

8. innehalla namn 	och 	position 
(uppdrag) pa mtitesordfOranden och 
protokollforare 

9. innehalla information om vilka som 
utnainnts till justerare och rostraknare 

10, innehalla information om vilka 
personer som rostlangden har komp-
letterats med under stammans gang 

11. numreras per deltagare (en numrering 
per rostberattigad och en numrering 
per Ovriga stammodeltagare) 

12. innehalla information om fullmakter 
(vem har fullmakt for vem) 

13. kompletteras med ev. fullmakter. 

18 
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15. INFORMATION TILL 
MEDLEMMAR OCH ANDRA 

40 § FOreningsintern information 
Foreningen ska balk sig med trivsel och 
ordningsforeskrifter for hur medlemmar i 
fOreningen ska upptrada i den dagliga 
verksamheten for att Lute skapa konflikter 
mellan medlemmar, och for att foreningen ska 
fungera sa bra och effektivt som mojligt. 

Meddelanden delges genom anslag i 
foreningens fastighet eller genom utdelning 
och som komplement via foreningens egen 
hemsida. Om foreningen har en hemsida sa 
ska hemsidans adress finnas med pa samtliga 
dokument som kommer frail styrelse eller 
forvaItaren. 

Medlemskommunikation 
Foreningens hemsida bor aven innehalla ett 
forum for medlemmarna dar styrelsen kan 
svara pA fragor och verka for en bra medlems-
kommunikation. Styrelsen bor aven skicka ut 
minst tre nyhetsbrev under ett rakenskapsar. 

Information fore stamman 
I god tid fore varje stamina ska foreningen 
informera om och dela ut foljande material; 
- Kallelse och ev. ftiljebrev 
- Dagordning 
- Motioner 
- Redovisning av valberedningens arbete 
- Nomineringar 
- Presentation av de nominerade 
- Alla avriga stammodokument 

Information efter stamman 
Senast sex veckor efter varje genomford 
stamina ska foreningen informera om och halla 
foljande material tillgangligt for medlemmar; 
- Justerat stammoprotokoll med rostlangd 
- Redovisning av alla val pa stamman 

Styrelsens fullstandiga sammansattning 
- Styrelsens ansvars- och arbetsfordelning 

Informationspolicy 

Information om motioner 
PA foreningens webbplats ska det finnas en 
lista med de motioner som lamnats in och som 
varje ar fylls pa med de nya motioner som 
kommer in. Denna lista ska innehalla vein som 
skrivit motion, motionens innettall och det 
beslut som togs for respektive motion, 

Redovisning av medlemsmotioner 
Om foreningen har en hemsida laggs 
motionerna ut med styrelsens svar for de 
motioner som har behandlats, alternativt 
redovisas de i bilaga till arsredovisningen. 

Medlems tinskemAl om en extrastamma 
Styrelsen ska pA foreningen webbplats 
informera om vilka fOrutsattningar som galler 
fi3r att medlemmarna ska kunna begara en 
ex tra stamma. 

Information om styrelsemtiten 
PA foreningen webbplats ska information om 
fOreningens styrelsemOten laggas ut. 
- Nar nasta (extra) styrelsemote ar 
- Nar tidigare styrelsemoten varit 
- Vern som deltagit pA respektive styrelsemote 

Vad som behandlats (overgripande) 
- Vilka beslut som tagits (Overgripande). 

Information om projekt- och arbetsgrupper 
Redovisning av ev. projekt- och arbets-
gruppers uppdrag redovisas pa hemsidan med 
vilka som ingar i gruppen, vad malet ar, hur 
arbetet fortloper, vad resultatet blev, och alit 
av intresse (med historik). 

Information om anstAllda 
Foreningen ska tydligt informera om de har 
anstallda i verksamheten, syfte, ersattning och 
vilka funktioner de har. Sarskilt viktigt ar om 
de ar medlemmar i foreningen eller narstaende 
till medlem. Finns det en inhyrd vaktmastare/- 
vicevardsfunktion ska det tydligt framga deras 
syfte, ersattning och kontaktinformation. 

41 § Extern information om foreningen 
Foreningen bor lapande informera om sin 
verksamhet till externa intressenter pa en egen 
hemsida pa ett tydligt och bra salt. 

Foreningen bor ha den ekonomiska planen 
samt de senaste Arens arsredovisningar 
tillgangliga for att underlatta for medlemmar, 
banker, saljare/maklare och kopare att tillga 
denna information pA ett enkelt salt. 

Annan viktig information som t ex planerade 
underhallsatgarder/investeringar, underhalls-
plan, arsbudget, flerarsprognos stammo-
protokoll, stadgar, ordningsforeskrifter och 
sarskild information till bl a saljare/maklare 
bor finnas latt tillgangligt pa hemsidan. 
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Hemsidan ska lopande hallas uppdaterad och 
aven ha information om styrelse och ovriga 
fortroendevalda, revisorer, valberedning och 
forvaltare med kontaktinformation. De 
fortroendevalda ska ha egna e-postadresser 
som de kan nas pa. 

16. OM STYRELSEN 

42 § Antal ledamoter och firmatecknare 
Styrelsen ska best& av minst tre och hogst sju 
ordinarie ledamoter och hOgst tre suppleanter. 
Styrelsens ledamoter och suppleanter valjs av 
foreningsstamman for hogst tva ar i taget. 

Om en helt fly styrelse valjs pa forenings-
starnma ska mandattiden fOr halften, eller vid 
udda tal narmast hogre antal, vara ett ar. 

Krav pa ledamoter och suppleanter 
Valbar till uppdrag som styrelseledamot eller 
suppleant At myndig person som ar medlem 
eller tillhOr bostadsrattshavarens familjehus-
hall och som ar bosatt i foreningens bus. 
Den som ar underarig eller i konkurs eller har 
forvaltare enligt 11 kap 7 § foraIdrabalken kan 
inte vara styrelseledamot eller suppleant. 

Rollbeskrivning av styrelsen 
Om inte foreningsstamrnan beslutar annat ska 
styrelsen Mom sig utse ordfOrande, vice 
ordforande (om ordforanden inte kan narvara 
pa motet eller har aysagt sig uppdraget), 
sekreterare och ansvariga for dessa omraden 
room verksamheten som: teknik (drift/-under-
hall och mark), ekonomi, marknadsanalys, IT 
(hemsida) och kommunikation (informations-
material). Stamman kan dock besluta att en 
eller Hera av styrelsens ledamoter ska utses av 
stamrnan. 

Suppleanter 
Suppleanter intrader i den ordning de ar valda 
savida inte stamman beslutat nagot annat. 

Vakanser - styrelse & revisorer 
Om vakanser uppkoiruner under mandat-
perioden efter ordinarie ledamoter i styrelsen 
eller revisorer bOr dessa fyllas upp pa en nara 
kommande stamina. 

Foreningens firmateckning 
Firmatecknare ar forutom styrelsen i sin 
helhet, aven tva ordinarie styrelseledamoter i 
fOrening. 

43 § Styrelsens syfte 
Styrelsen ska foretrada foreningen och ansvara 
for att fOreningens organisation, ekonomi, drift 
och underhall av fastigheten, information samt 
andra angelagenheter skiits pa ett fortroende-
ingivande, omsorgsfullt och affarsmassigt satt. 
Med ett tydligt fokus pa att till Iagsta mojliga 
kostnad skapa storsta mojliga boendekvalitet 
for foreningens medlemmar (se aven § 55-57). 

Styrelsen ska verka for oppenhet i foreningens 
verksamhet och lopande informera 
medlemmarna om alit av vikt som sker, saint i 
fragor av betydelse for eventuella hyresgaster, 
avert informera dem om dessa. 

Styrelsen ska efterstrava att uppmuntra hogsta 
mojliga deltagande pa foreningens starnma. 

44 Styrelsens ansvar och jay 
Styrelsen liar ett solidariskt ansvar och bor 
darfor teckna en ansvarsforsakring. Enskild 
styrelseledamot kan vid beslut i viss fraga, be 
att i protokollet fa inskrivet att denne inte 
stodjer det beslut som styrelsen fattat 
(reserverar sig mot beslutet) och undgar 
darigenom ansvarsskyldighet. 

Reservationer fran enskilda styrelseledamoter 
ska alltid redovisas tydligt i arsredovisningen. 

Enskilda ledamoter och suppleanter har 
skyldighet att utan drojsmal till revisor, 
forvaltare eller annan rapportera om 
misstankta oegentligheter i styrelsen eller om 
nagon annan misskoter sina uppgifter som 
fortroendevald, leverantor eller anstalld. 

Revisorema avgor sedan om det ar av sadan 
art att aven medlemmarna ska informeras och 
om kallelse till extra stamina och nyval av 
styrelse ska ske. 

Enskilda ledamoter eller ledamoter i grupp far 
inte Nista i fragor dar de sjalva eller deras 
narstaende kan komma att gynnas av beslutet. 
Styrelsens beslut ska alltid leda till att skapa 
stOrsta mojliga boendekvalitet/varde for 

medlemmarna, enligt 2 § och 43 §. 

Se aven 54 § om styrelsens beslutsfattande och 
58 § om styrelsens ansvarsfrihet. 
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Likhetsprincipen 
Styrelsen eller annan stallforetradare for 
foreningen far inte foreta en handling eller 
annan atgard som ar agnad att bereda en 
otillborlig fardel At en medlem eller flagon 
annan till nackdel for foreningen eller annan 
medlem. 

17. STYRELSENS ARBETSUPPGIFTER 

Demokratisk arbetsmetodik 
Faststallandet av verksamhetens mai och 
riktlinjer i foreningens verksamhet ska bygga 
pa demokratiska grunder samt individens 
behov av trygghet och en forutsagbar privat-
ekonomisk utveckling. Detta ska vara styrande 
for foreningens beslutsfattande. 

Styrelsen arbetar pa medlemmarnas uppdrag 
och det ar medlemmarna som via starnman 
styr verksamhetens inriktning. Att demokrati 
och makten utgar fran medlemmarna - dvs 
agarna ska vara en sjalvklarhet. 

Med medlemskapet foljer ett patagligt behov 
av att kunna pAverka det egna boendet. Darfar 
ska medlemmarna ha ett stort inflytande pa 
hur verksamheten bedrivs. 

Styrelsen ska aktivt och Idpande arbeta for att 
utveckla former for medlemmarnas mojlighet 
att utova inflytande och insyn i foreningen. 

Grundregeln ar aft stor oppenhet galler for 
verksamheten inom foreningen. Styrelsen har 
informations- och upplysningsplikt och om 
styrelsen undanhaller information fran 
medlemmarna ska detta dokumenteras i 
styrelseprotokoll och sarskilt motiveras. 

Klara riktlinjer ska finnas och redovisas for hur 
medlemmarna ska IA relevant information och 
hur medlemmarnas mojlighet att paverka och 
frarnfora synpunkter ska starkas. 

Demokrati, oppenhet, insyn och information 
ska vara nyckelord i foreningen. 

Alla medlemmar ska veta att de har en 
rattighet att utova inflytande. Styrelsen har en 
skyldighet att sarskilt upplysa medlemmarna 
om den demokratiska medlemskontrollen. 

Styrelsens malsattning ar att alla medlemmar 
ska karma till hur de gar tillvaga for att utova 
inflytande och ha kunskap om de formella 
vagar som firms, dvs stanurtor, motioner, val 
av valberedning och val av styrelse. 

Styrelsen ska aktivt verka for att engagera 
medlemmarna och konkret i sin verksamhets/- 
farvaltningsplan redovisa hur styrelsen tanker 
uppna detta. 

Styrelsen ska uppfylla de lAngsiktiga malen 
genom att; 

• agna sarskild omsorg At att se till sa att 
foreningens 	informationsutgivning 
praglas av oppenhet och saklighet, 
saint hog relevans forde malgrupper 
den riktar sig till. 

• se till att erforderliga etiska riktlinjer 
faststAlls far foreningens upptradande. 

• Se till att det firms en tillfredsstallande 
kontroll av foreningens efterlevnad av 
lagar, stadgar och andra regler som 
galler for foreningens verksamhet. 

45 § Styrelsens arbetsordning 
Styrelsen ska ha minst fyra protokollforda 
sammantraden per ar. Dessa ska vara jamnt 
fardelade Over aret. Daruttiver ska styrelse-
moten hallas om Wagon av styrelseledamoterna 
sa begar det. De narvarande pa styrelsens 
moten ska alltid antecknas i protokollet. 

Styrelsemotena planeras for ett ar i taget, 
varvid Arets forsta sammantrade (vanligtvis 
direkt efter ordinarie stamina) ar ett 
konstituerande mote. Dar styrelsen valjer 
ordforande och vice ordforande, sekreterare, 
ledamater till de ovriga rollerna/posterna 
samt firmatecknare. Attestordningen (hur man 
godkanner fakturor) far styrelsen faststalls. 

Det andra sammantradet har till huvudsyfte 
att uppratta foreningens Arsplan med de stOrre 
forbattringsatgarder/ aktiviteter som ska 
behandlas och genomforas under det 
kommande verksamhetsaret. 

Ett sammantrade ska behandla budgeten for 
det kommande verksamhetsaret. 
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I ovrigt kan sammantradena spegla de fragor 
som Sr av vikt for foreningens lopande 
verksamhet. Givetvis kan ett flertal olika 
fragor behandlas pa ett sammantrade/mOte. 

Ordforanden ansvarar for aft kallelse med 
dagordning samt eventuellt beslutsunderlag 
eller annat informationsmaterial delas ut till 
ledamoterna i god tid infor sammantradet. En 
rekornmendation ar minst ca 10 dagar innan 
sarrunantradet 

undantagsfall kan underlag skickas ut senare 
an 10 dagar innan sanunantradet. Suppleanter 
ska alltid kallas till styrelsemoten (samt alla 
andra moten till vilka styrelseledamOterna 
inbjudits) och ha raft att narvara under dessa. 

Ordforanden ska se till sa att styrelsen beslut 
verkstalls inom den tid som faststallts. 

Ordforanden har initiativratt Mom foreningens 
verksamhet och bevakningsomrade. 

Uppdrag som styrelsen ger till arbetsgrupper 
eller andra personer ska antecknas i proto-
kollet med tydligt avgivande av gruppens/- 
personens mandat. 

Styrelseledamot ar skyldig att tillagna sig den 
kunskap om fOreningens verksamhet, 
organisation, marknad m.m. som erfordras for 
uppdraget. 

Styrelseledamot ska sjalvstandigt bedoma de 
arenden styrelsen har att behandla och fora 
fram de uppfattningar och Ora de 
stallningstaganden som detta foranleder. 

Styrelseledamot ska begara den kompletteran-
de information som ledamoten anser nod-
vandig for att styrelsen ska kunna fatta val 
underbyggda beslut. 

46 § Styrelsens informationsskyldighet 
Styrelsen ska tillsammans med kallelsen till 
firsstamman Sven ga ut med information till 
medlemmarna om vad de sedan fOrra 
Arsstarrunan skulle ha gjort, faktiskt utfOrt och 
vilka mervarden detta arbete har skapat. 

Om en enskild ledamot sarskilt utmarkt sig i 
detta forbattringsarbete ska detta redovisas. 

Styrelsen ska avers pa Arsstairunan informera 
medlemmarna om vilka fragor styrelsen valt 
att fokusera sitt arbete pa framover och vilka 
arenden som kommer att prioriteras fram till 
nasta arsstamma. 

Styrelsen bi5r lt5pande under Aret halla 
medlemmarna informerade om vilka fragor 
styrelsen arbetar med och nar moten kommer 
att hallas for att medlemmar ska kunna 
komma med rad/fOrslag pa losningar Mom 
aktuella fragor. 

Styrelsen Sr skyldig att korrigera felaktig/- 
bristfallig information och snarast efter 
papekande, ga ut med en rattelse till de 
medlemmar och andra som ar berorda av 
informationen. 

Information om styrelsemoten 
Styrelsen ska skriftligen (ex. via foreningens 
hemsida) informera medlemmarna om nar 
styrelsen ayser halla sina styrelsemoten under 
Aret, och lopande halla medlemmarna 
uppdaterade om ev. fOrandringar har (data 
bl.a. sa att medlemmarna vet nar deras forslag 
till forbattringar av verksamheten kommer att 
tas upp till behandling av styrelsen). 

Rehandling av skrivelser fran medlemmar 
Styrelsen ar skyldig aft skicka ut bekraftelse p5 
mottagen skrivelse snarast efter aft den 
lamnats eller skickats till styrelsen, och 
styrelsen ar skyldig att sedan snarast och efter 
basta fOrrnaga besvara inkomna skrivelser fran 
medlemmarna. 

Det ar ingen skillnad mellan hur e-post eller 
skrivelse pa papper ska behandlas. 

47 § Styrelsens olika ansvarsomraden 
Styrelsens organisationsscherna bor fOrutom 
ordforanden och sekreteraren vara indelat i 
fOljande roller/ artsvarsomraden: 

Teknik (drift, underhall och mark) 
Ekonomi 
Juridik 
Marknads/omvarldsanalys 
Kommunikation (internt och externt) 
IT (hemsidans tekniska utforrrming) 
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Externa styrelseledamt5ter 
Om styrelsen inte kan fyllas med nadvandig 
kompetens, sa bar de med mest engagemang 
och bast forutsattningar ges mojlighet till att fa 
ga en utbildning Mom det aktuella omrAtiet 
och/eller genom aft hyra in derma kompetens 
genom s k adjungerade ledamoter (specialister 
room olika omraden). Dessa externa ledamoter 
ar endast radgivande och saknar rostratt. 

Styrelsen bOr aven uppratta en utbildnings-
plan och genom upphandling erhalla den 
basta Ieverantoren for detta. 

Utbildningen ska vara anpassad efter den 
enskilda ledamotens forutsattningar och 
dennes funktion room styrelsen. 

Styrelsen ska ocksa kontinuerligt arbeta med 
aft utveckla former for utbildning och 
information riktad till alla medlemmar. 

48 § Ordftirandens roll 
Vid foreningens styreIsemOten leder vanligtvis 
ordforanden diskussionen/forhandlingen och 
ska vid styrelsemoten vara vat insatt i de olika 
sakfragorna som det aktuella motet ska 
behandla. Ordforanden ska bade leda och 
styra motet genom att inte Tata de olika 
ledamoterna tala i mun pa varandra. 
OrdfOranden ska vidare bestamma i vilken 
turordning olika ledamoter ska fa ordet i den 
aktuella sakfragan. 

OrdfOranden ska innan motet tydligt patala 
vilken tid respektive ledamot har pa sig att 
redogora sitt anforande i det aktuella arendet 
och tydligt patala nar tiden snart är ute. 

Ordforanden ska da samtalet i gruppen borjar 
glida utanfor det aktuella arendets omrade, 
snabbt Aterskjuta diskussionen till den aktuella 
sakfragan. 

Ordforanden bor i olika fragor delegera olika 
delar till de olika ledarnoterna, ddr var och en 
ansvarar och presenterar sift resultat vid ett 
senare tillfalle. I de arenden da fragestall-
ningen ar mer komplex, sa beg' styrelsen enas 
om att kalla in en expert pa ornradet for att 
minimera risken av langdragna diskussioner. 

Vid arenden av mer komplex karaktar, sa ar 
det latt aft diskussionen blir osaklig, svavar ut 
och blir langdragen, utan att fragan kommer 
narmare sin losning. I de fall ordforanden 
marker att detta sker sa ska han/hon snabbt 
konstatera detta genom aft avbryta fragan tills 
vidare och ga vidare till nasta fraga pa 
dagordningen. 

Ordforanden bor kunna skilja ut fragor som ar 
mycket viktiga respektive de som är mindre 
viktiga. De som ar viktiga och ar enkla att fatta 
beslut om satts forst pa dagordningen och de 
mindre viktiga/akuta fragorna placeras sist i 
dagordningen. Delta for att inte riskera att 
motet inte ens avhandlar en enda fraga utan 
aft all tid gick At for att diskutera fragor som 
styrelsen inte riktigt beharskar eller som i 
praktiken inte kan avhandlas pa motet eller 
fragor som ar av mindre varde for fOreningens 
medlemmar. 

OrdfOranden ska sarskilt to emot synpunkter 
frin medlenunarna och formedla dessa inom 
styrelsen. 

Sanunantrade/styrelsemote 
OrdfOranden ska se till aft sarrunantrade halls 
nar sA behovs. 

Styrelseledamot har raft att begara att styrelsen 
ska sammankallas. Sadan begaran ska 
framstallas skriftligen med angivande av vilket 
arende ledamoten yin att styrelsen ska 
behandla. 

Ordforanden ar om sadan framstallan gars 
skyldig att sammankalla styrelsen. 

49 § Sekreterarens roll 
Sekreteraren utses av styrelsen och denne ska 
sorja for att det fors protokoll pA styrelsens 
moten. DA vanligtvis s.k. beslutsprotokoll dvs 
att fi5rslag, yrkanden och beslut protokollfors. 

Det ska aven framga vilka Iedamoter och 
eventuellt andra narvarande som yttrat sig i 
respektive fraga. Om det ar sA att nagon eller 
nagra ledamoter reserverat sig mot ett visst 
beslut ska Nven det framga av protokollet. 
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Sekreteraren ska amen halla efter att dag-
ordningen och eventuellt tidsschema foljs. Nar 
sekreteraren har skrivit rent protokollet skriver 
denne saint ordforanden under det och skickar 
det for underskrift till justerarna. 

50 g Teknikansvarigs roll 
Denna person ansvarar bl a for fastighetens 
skick och sketsel, driftstyrning och underhalls-
atgarder. Denna roll kan delas i tva olika del-
omraden byggnad respektive markomradet 

51 § Ekonomiansvarigs roll 
Denna person ansvarar bl a for att ge forslag 
till foreningens ekonomiska planering och 
budget, betalning av fakturor, aystamning av 
inbetalade arsavgifter och andra intakter. 
Avstamning med revisor, att overlatelse- och 
pantsattningsavgift tas ut och aven ge forslag 
pa fmansieringslosningar nar det gaffer sterre 
reparations- och underhallsatgarder och 
investeringar m.m. 

52 § Marknadsansvarigs roll 
Denna person ansvarar bl a for foreningens 
information och hemsida till medlemmar och 
externa intressenter som t ex kopare/maklare, 
leverantorer, banker m.m. Till marknad her 
Liven att halla sig informerad om vilka 
forandringar som sker inom bostadsratten och 
som kan komma att paverka foreningen och 
dess medlemmar. 

53 § Styrelseprotokoll och justering 
Vid styrelsens sammantraden ska det fOras 
protokoll, som justeras av ordforanden och 
den ytterligare ledamot som styrelsen utser. 
Protokoll ska fOras i nummerordning. 
Protokoll (med rostlangd, dagordning, etc) ska 
liksom alla ovriga dokument forvaras 
betryggande. Det galler aven elektroniska 
dokument sasorn e-post korrespondens m.m. 

Styrelsens protokoll ska tydligt aterge vilka 
Arenden som behandlats, vilket underlag som 
funnits for respektive arende saint beslut och 
inneborden av de beslut som fattas. Om beslut 
som fattats pa ett styrelsemOte Sr enhalligt 
eller att nagon ledamot reserverat sig i fragan 
sa ska detta alitid noteras i protokollet. 

Styrelseledamoter har ratt att fa avvikande 
mening antecknad till protokollet. 

lusterare utses av styrelsen infer varje mote. 
Deras uppgift Sr att kontrollera och under-
teckna att protokollet overensstammer med 
vad som sades och beslutades pa motet. 

De maste darfer vara med pa hela motet och 
lopande anteckna de beslut som fattas och sen 
jamfora sina anteckningar med det fardiga 
protokollet innan de undertecknar det. 

Om fragetecken eller felaktigheter noterats ska 
detta patalas for sekreteraren som kontrollerar 
med ordforanden och vid fel atgardar detta. 

Vaije sida i styrelseprotokollen ska signeras av 
alla som skriver under styrelseprotokollen. 

lifter att justeringen ar gjord ska protokollet 
senast en vecka efter motet skickas till samtliga 
ledamoter, suppleanter och revisorer. 

Medlem har raft att fa utdrag fran protokoll i 
alla arenden utom de arenden som behandlar 
andra enskilda medlemmar. De ska utan 
onodig fordrojning lainnas ut vid begAran. 

Styrelseprotokoll bet vara offentliga for 
medlemmarna (med undantag av det som 
direkt beror enskilda medlemmar), och om 
starrtman sa beslutar maste styrelsen fella detta 
beslut Protokollen kan lamas ut pa hemsidan. 

54 § Beslutsfattande 
Styrelsen ar endast beslutsfor nAr antalet 
narvarande ledamoter vid sammantradet 
overstiger halften av samtliga ordinarie 
Iedamoter. Det far dock ej understiga tva 
ledameter till antalet. 

OrdfOrandens utslagsrost 
Som styrelsens beslut galler den mening for 
vilken mer an halften av de narvarande fostar. 
Vid lika restetal (inklusive ordfOrandens rest) 
vinner det forslag som fatt ordforanden rest 

OrdfOranden kan aven valja att lagga fram en 
kompromiss som kan gora alla parter Wilda 
alternativt bordlagga fragan for vidare 
utredning innan ett beslut i arendet ber fattas. 

Niar minsta antal ledamoter ar narvarande 
krays daremot enhallighet for ett giltigt beslut. 
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55 § Foreningens forvaltning 
Styrelsen ska se till sa att forvaltningen sker pa 
ett for medlemmarna sa ekonomiskt gynnsamt 
satt som mojligt. Bland annat genoin aft ha den 
mest effektiva forvaltningslosningen utifran 
medlemmamas Onskan om kvalitet pa bl a: 

Byggnad och mark, underhallsatgarder, 
verksamhetsplanering, ekonomistyrning, risk-
bantering, kommunika don, marknad s-
information, trygghet och boendekvalitet. 

Foreningens forvaltning ska aven ha ett tydligt 
fokus pa att verka for en forbattrad varde-
utveckling av foreningens bostadsratter. 

Styrelsen eller annan far inte placera 
foreningens pengar pa ett sadant satt att 
foreningens eller medlemmarnas ekonomi 
riskeras. Delta forbud galler till exempel for 
placeringar i vardepapper, fonder, aktier, 
optioner eller liknande. 

Bevakning av hyresavtal/hyresgaster 
Styrelsen ska ha kontroll pa nar foreningens 
olika hyreskontrakt (bade bostader och 
lokaler) Ioper ut och se till att hyresnivan och 
andra kontraktsvillkor foljer marknadsmassiga 
vil lk or. 

Foreningens inktipspolicy 
Foreningen ska ha en enkel och tydlig 
inkOpspolicy for hur man ska agera vid inktip 

• av varor och tjanster. f aysaknad av sadan 
inkiipspolicy galler denna text (se p.1-3 nedan). 

Styrelsen ska ha full kontroll pa nar olika avtal 
med underleverantOrer/fOrvaltare gar ut och 

• da upphandla dessa pa ett professionellt och 
affarsmassigt satt i fullstandig konkurrens. 

1. InkOp av varor och tjanster Over 10 000 kr 
Vid inkop som overstiger 10 000 kr ar styrelsen 
skyldig att to in och objektivt bedoma tre olika 
alternativ fran olika foretag. 

2. Inkop av varor och tjanster Over 100 000 kr 
Vid storre inkop, reparationer, underhalls-
atgarder och andra investeringar ska alltid ett 
specialistforetag anlitas for att utfora sjalva 
upphandlingen, under forutsattning att detta 
inte arses vara uppenbart oskaligt 

Styrelsen eller en upphandlingskonsult ska i 
dessa arenden uppratta ett efter foreningens 
uttalade behov ett tydligt forfragnin,gs-
underlag tillsammans med ett kontrakt som 
parerar/minimerar risken fOr eventuella 
tillaggsuppdrag fran leverantOren 

3. En Atgard fir inte delas upp i mindre delar 
for att kringgi detta 

Vid storre underhall och andra atgarder i 
verksamheten som inte kraver stammobeslut 
ar styrelsen skyldig att i god tid innan ett 
beslut tas informers alla medlemmar skriftligt 
sa att medlemmarna ges tid och mojlighet att i 
god tid fa framfora sina synpunkter irinan ett 
beslut tas. 

Styrelsen ar skyldig aft utan onodig 
fordrojning utfora de beslut som tagits pa 
starnma. Styrelsen ar skyldig aft se till sa att 
foreningens ovriga lokaler utnyttjas pa basta 
satt och i enlighet med stammans Onskemal. 

Styrelsen ar ansvarig for tillfredsstallande 
regeIbund en sakerhetskopiering av 
elektroniska dokument sker och att dessa 
sakerhetskopior forvaras pa betryggande satt. 

Programvarulicenser ska ocksa forvaras pa ett 
betryggande salt, liksom mjukvara (som saker-
hetskopieras i den man det ar mojligt). 

Styrelsen ar vidare skyldig att gora vad som 
behovs for att pa basta satt skydda styrelsens 
elektroniskt lagrade information fran intrang 
och angrepp i olika former. 

Styrelsen ansvarar ocksa fOr att kolistor firms 
fOr t ex parkeringsplatser och tvattstuga m.m. 
parkeringsplatser far ej innehas av nagon som 
inte har bil om inte overskott pa parkerings-
platser rader. 
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56 § Arsredovisningen 
Arsredovisningen ska vara utformad och 
anpassad efter fdreningens medlemmars 
fOrutsattningar. Den ska vara informativ och 
lasvanlig samt ge en tydlig bild om hur 
foreningens verksamhet ser ut. 

Forvaltningsberattelsens information ska vara 
baserad pa fakta och innehalla information 
som leder till att en utomstaende person enkelt 
kan fa en , korrekt  bild av , hur foreningens 
verksamhet sannolikt kommer att utvecklas 
framOver. 

Resultat och balansrakningen ska aven de vara 
enkla och tydliga samt ha beskrivande noter 
dar det for en vanlig lasare kan uppkomma 
fragetecken. 

Det bor i arsredovisningen framga vad 
styrelsen arbetat med under verksamhetsaret 
och vad man planerar att Ora for de 
kommande 5-10 ken (med en extra tydlighet 
pa de nastkommande 1-2 ken). 

I arsredovisningen ska det alltid framga hur 
man ayser aft hantera ayskrivningen pa 
fastighetens byggnad/er, en kommentar om 
arsavgiftens utveckling, en beskrivning av 
fastighetens kommande underhallsbehov och 
dess finansiering samt relevanta nyckeltal. 

En beskrivning av arets resultat ska finnas 
med och dar ska aven Arets sparande till 
framtida underhall framga. Arets sparande till 
kommande underhall beraknas fram pa 
fOljande salt: 

• Arets resultat plus ayskrivningar minus 
arets amortering = Arets sparande till 
kommande underhAll (se mer i § 57). 

Aven foljande information bor finnas med i 
arsredovisningens forvaltningsberattelse: 
• Fastighetens underhAllshistorik 
• En ekonomisk flerarsprognos pa 5-10 ar 
• En sammanstallning av underhallsplanen 
• Viktig marknads- och omvarldsinformation 
• En riskanalys 

Styrelsen ska senast sex veckor fore ordinarie 
stamma overlamna en arsredovisning med en 
forvaltningsberattelse, resultat- och balans-
rakning med noter samt eventuella bilagor till 
foreningens revisor. 

57 § Flireningens ekonomistyrning 

Budget for kommande ar 
Styrelsen ska varje ar uppratta . en budget for 
nasta ar dar man i forvaltningsberattelsen 
tydligt redovisar hur man uppskattar 
fOreningens kommande utbetalningar och 
inbetalningar. 

Denna budget ska ha ett tydligt fokus pa att 
identifiera mOjliga kostnadseffektiviseringar 
och moiliga hojningar av hyresintakter eller 
andra intaktsmojligheter, sa att medlemmarnas 
arsavgifter, utifran en faststalld kvalitetsniva 
kan hallas pa en sa lag niva som mojligt. 

Flerarsprognos 
Det bor aven upprattas en flerarsprognos som 
tar hansyn till dels, foreningens Iangsiktiga 
underhallsbehov och andra investeringar, 
ekonomiska stallning och kommande 5-10 ars 
sannolika utveckling av foreningens ekonomi. 

Nyckeltal for en analys av risker i foreningen 
For att medlemmar och andra intressenter ska 
kunna bedoma foreningens ekonomiska status 
och dess sannolika utveckling ska det i 
arsredovisningens forvaltningsberattelse alltid 
finnas med relevanta och tydliga nyckeltal. 

Finansieringsstrategi for underhillsitgarder 
FOreningen ska ha en tydlig finansierings-
strategi som beskriver hur man har tankt sig 
att finansiera fastighetens kommande under-
hallsbehov och andra stOrre investeringar. 

For att ph ett rattvisande satt fordela kostneden 
mellan nuvarande och kommande medlemmar bdr 
sparandet finansieras med 50 % i hrsavgifterna via 
budgeten sand 50 % finansieras via nya banklan. 

p. 2.1 Amortering 
Amorteringen pa foreningens skulder ska ske 
enligt en genomtankt amorteringsplan (hur 
man ayser att minska foreningens skulder for 
tidigare utfOrda investeringar). 

Amorteringen pa banklan, enligt plan ska 
finnas med som en kostnadspost i budgeten. 

En rekommendation fdr amortering, enligt plan dr 

1 % av bankihnen, dock ntinst 0,5 %. 
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p 2.2 Sparande till kommande underhall 
Sparande till kommande underhall ska ske 
enligt en aktuell underhallsplan. Dock med 
minst 50 kr/kvm av byggnadernas totala yta 
(BOA + LOA). 

Finns det hyresratter med bosteider i foreningens 
byggnad borsparandet okas. Ar det nzer an ca 10 % 
an den uthyrningsbara ytan med bostads-
hyresratter 1701-  sparandet inte understiga 100 
kr/kvm total yta. Ar det mindre an 10 % 
hyresratter med bosfad, I70r aysattningen inte 
understiga 75 kr/kvm total yta. 

58 § Styrelsens ansvarsfrihet 
Om styrelsen agerar pa ett sett som strider mot 
dessa stadgar och att delta agerande inte kan 
anses vara forenligt med medlemmarnas 
ekonomiska intresse, sa ska styrelsen endast i 
undantagsfall fa ansvarsfrihet. 

Ansvarsfrihet provas och beviljas individuellt 
for varje styrelseledamot, ej kollektivt for 
styrelsen som organ. Det mater emellertid 
inget hinder att bevilja ansvarsfrihet for 
samtliga styrelseledamoter pa en gang. 

Revisorerna ska alltid, i revisionsberattelsen 
yttra sig, ayseende ansvarsfragan. 

Ett beslut aft bevilja ansvarsfrihet ar slutgiltigt 
och kan ej atertas av senare fOreningsstamma. 
Inneborden av beslut om ansvarsfrihet Ar att 
stamman godkanner styrelsens fOrvaltning. 

Fi3reningen aystar darmed (utom i vissa 
undantagsfall) fran att framstalla skadestands-
ansprak mot styrelsen eller viss ledamot. 

VAgras styrelsen ansvarsfrihet och aft det 
senare utreds aft skal hartill inte foreleg kan en 
extra fOreningsstamma bevilja ansvarsfrihet. 

Extra fOreningsstamma kan ej besluta om 
ansvarsfrihet ayseende en del av det lopande 
rakenskapsaret. 

Vagras ansvarsfrihet kvarstar ratten till 
skadestand. Talan kan da foras, i regel inom ett 
ar fran det arsredovisningen och revisions-
berattelsen presenterades.  

59 § FOrsaljning av fastighet, andring av 
foreningens fastighet saint inteckningar 
av fastigheten 
Styrelsen eller firmatecknare far inte utan 
stammans bemyndigande avhanda foreningen 
dess fasta egendom eller tomtratt och inte 
heller riva eller foreta vasentlig ny, till- eller 
ombyggnadsatgarder av sedan egendom. 

Styrelsen eller firmatecknare far ansoka om 
inteckning eller annan inskrivning 
foreningens fasta egendom eller tomtratt, men 
fOrst efter fOreningsstammans godkannande. 

60 § Foreningens register 
Styrelsen ska i enlighet med bostadsrattslagens 
bestammelser fora medlems- och lagenhets-
forteckning. BostadsrAttshavare har raft aft pa 
egen begaran fa ett utdrag ur lagenhets-
forteckningen ayseende sin bostadsratts-
lagenhet. 

I utdraget ska dagen fOr utfardandet, saint; 
1. lagenhetens beteckning, belagenhet, 

rumsantal och ovriga utrymmen 
2. dagen for bolagsverkets registrering 

av den ekonomiska plan som ligger till 
grund for upplatelsen 

3. bostadsrattshavarens namn 
4. insatsen for bostadsratten 
5. vad som firms antecicnat rorande 

pantsattning av bostadsratten 

I medlemsansokan bor det framga vilken 
bakgrund (utbild fling och tjanst/ arbe ts-
uppgifter) den sokande har for att underlatta 
arbetet for valberedningen. 

Styrelsen bor vidare fora en inventariebok, en 
beslutsliggare der alla protokoll fran styrelsens 
moten redovisas tillsammans med protokoll 
fran ordinarie och extra stammor saint en 
fastighetsbok der man redovisar samtliga 
reparationer och underhallsitgarder som skett 
pa fastigheten. 

For att fora register med personuppgifter krays 
i vissa fall tillstand, enligt lagen om person- 
uppgifter PIJL. 

koz 
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18. VALBEREDNINGEN 

61 § Valberedningens syfte och dess 
arbetsuppgifter 
Valberedningen är medlemmarnas viktigaste 
instrument for att skapa och bibehalla en 
fungerande styrelse som pa ett kvalificerat och 
tryggt sail kan hantera fOreningens 
verksamhet framover. 

Valberedningen ska arbeta• helt och hallet pa 
uppdrag ay' foreningens agare dvs. 
medlemmarna. Styrelsen har darfor inget 
mandat aft lagga sig i valberedningen arbete. 

Vid ordinarie foreningsstamma utses en 
valberedning som ska arbeta med rekrytering 
av tilltradande styrelseledamoter, for tiden till 
dess aft nasta ordinarie stamma hallits. 

En ledamot ska utses till sammankallande i 
valberedningen. 

Valberedningen ska fOresla ledamoter till 
follande poster inom verksamheten och 
presentera dem pa arsstamman: 
- Styrelsen och suppleanter till styrelsen 

Revisorer och suppleanter till revisorer 
- Valberedning for nastkommande 

verksamhetsar 
- Olika projekt som medlemmar ska inga i 

(projektgrupper/arbetsgrupper) 
- Alla Ovriga fortioendeposter som her till 

foreningens verksamhet 

62 § Valberedningen granskar styrelsens 
arbete for medlemmarnas rakning 
Valberedningen ska, om inte styrelsen gor det, 
verka for alt nodvandigt forbattringsarbete 
kommer till stand. Valberedningens arbete 
pagar parallellt med styrelsens arbete under 
hela aret och med egna protokollfOrda moten. 

I valberedningen arbetsuppgifter bor det Sven 
inga aft for medlemmarnas rakning analysera 
hur styrelsen har utfOrt sitt arbete. 

Valberedningen ska Sven regelbundet halla 
kontakt med styrelsens ledamOter och minst en 
gang per ar traffas och diskutera hur arbetet 
fortskrider. 

Om valberedningen misstanker att styrelse-
arbetet inte fungerar riktigt som det ska, ar 
valberedningen skyldig att detaljerat och 
skriftligen informera medlemmarna delta. 

De som valls till att sitta Tvalberedningen ska 
inneha kunskap om vad styrelsens arbete 
innebar samt karma informera om vad 
styrelsearbete innebar till ovriga medlemmar. 

De ska ocksa fokusera pa aft styrelsens 
ledamoter uppratthAller basta mojliga 
sammansattning vad galler: 

Pormell kunskap och kompetens room 
verksamhetens olika omraden 

- Social kompetens (valtalig, ej for passivt 
eller maktfullkomligt beteende) 

- Engagemang och ansvar (brinner for att 
fOrsolca forbattra verksamheten) 

- Kiins och Aldersfordelning (en bra mix 
skapar en bra stamning/atmosfar) 

Valberedningen ska alltid kontakta nya 
medlemmar och informera dem om vad det 
innebar aft bo och verka i en bostadsratts-
forening samt vikten av aft medverka 
foreningens verksamhet. De ska darfor ha ett 
tydligt och bra informationsmaterial som 
skapar ett intresse for att villa medverka i aft 
utveckla och forbattra foreningens verksamhet. 

Detta informationsmaterial ska styrelsen se till 
aft valberedningen har till sitt forfogande och 
att detta material lopande uppdateras. 

Valberedningen ska minst en gang per ar 
informera medlemmarna om hur arbetet 
fortskrider. Om viktiga forandringar sker i 
valberedningen arbete ska detta informeras 
till medlemmarna. 

Valberedningen bbr vidare agera som en lank 
mellan medlemmar och styrelse, dit medlem 
kan frantfora synpunkter pa forvaltningen. 
Valberedning btir sedan to upp medlemmars 
synpunkter pa sina rniSten med styrelsen. 
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19. ANDRINGAR I DESSA STADGAR 

63 § Andringar i dessa stadgar 
Ett beslut om andring av en bostads-
rattsforenings stadgar dr giltigt om samtliga 
rdstberattigade i foreningen dr ense om det. 
Beslutet ar aven giltigt, om det har fattats pa 
tva av varandra foIjande foreningsstammor 
och minst tva tredjedelar av de rostande pa 
den senare stamman Ott med pa beslutet. 

Om beslutet ayser dndring av de grunder 
enligt vilka Arsavgifterna ska beraknas, fordras 
dock att minst tre 4ardedelar av de rostande 
pa den senare stdmman gatt med pa beslutet. 

Om beslutet innebar aft en medlems raft till 
fOreningens behallna tillgangar vid dens 
upplosning inskranks, fordras att samtliga 
rostande pa den senare stiimman Ott med pa 
beslutet. 

Ett beslut som innebar aft en medlems raft aft 
overlata sin bostadsratt inskranIcs eller aft 
fbrbehall enligt 6 kap. 9 § infOrs (lokaI), dr 
giltigt endast om samtliga bostadsrattshavare 
vars ratt berors av andringen, Ott med pa 
beslutet. 

Formaliteter for stadgeandring 
I begreppet "de rostande" ingar inte den som 
aystatt eller i en sluten omrostrting lamnat in 
blank rostsedel. Om stadgeandringsbesIut. 
fattats pa tva stdmmor far det inte hallas nagon 
ovrig stamma mellan dessa stamrnor. 

Beslutet om andringar av stadgar kan fattas pa 
tva ordinarie, en ordinarie och en extra eller pa 
tva extra stammor. Ordningsfoljden dem 
emellan saknar betydelse. 

Beslutet pa andra starnman maste innebara att 
stadgeandringsforslaget antas i oforandrat 
skick i forhallande till forsta stdmman. Detta 
hindrar inte att vissa paragrafer antas medan 
aft andra ayslas pa grund av otiIlracklig. 

Kallelse vid stadgedndringar 
Det fullstdndiga stadgeandringsforslaget ska 
tas in i sin helhet i kallelsen som en bilaga. 

INs 

20. FORENINGENS UPPLOSNING OCH 
LIKVIDATION 

64 § UppIosning och lilcvidation 
Om fOreningen upplOses eller likvideras ska 
behallna tillgangar tillfalla medlemmarna i 
forhallande till lagenheternas insatser. 

65 § Vinstutdelning 
Om stamman beslutar att uppkommen vinst ska 
delas ut sa ska vinsten fordeIas mellan 
medlemmarna i forhallande till lagenheternas 
arsavgifter for det senaste rakenskapsaret. 

21. OVRIGA FRAGOR 

For fragor som inte reglerats i dessa stadgar Oiler 
bostadsrattslagen, lagen om ekonomiska foreningar 
samt ovrig relevant Iagstiftning. 
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Underskrifter 

Ovanstaende stadgar har antagits vid en extra stamina den 2014 - -23 

Undertecknat av samtliga ordinarie styrelseledamoter: 

7, 

  

-01of An ersson 

Sci6ault - 
Susanne Henden-Kejerfors 

 

 

Anders Moller 

Martin Sandberg 
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Bilaga 1. Exempel pA fullmakt for ombud vid staturna 

Fullmakt for 

Namn 

• Aft vid foreningsstamman den 20XX-XX-XX fora min talan och uttiva min riistratt. 

Medlem i brf: 	  
• 

  

Lagenhet nr: 	  

     

 

Ort 

     

    

Datum 

 

Underskrift 

     

 

Namnfortydligande 
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Bilaga 2. Exempel pa en medlemsmotion 

En motion fir medlemmarnas mojlighet till att vara med och peiverka hur foreningens 

vericsamhet skats och utvecklas. 

Styrelsen ska tydligt patala denna motionsratt for medlemmarna och aft det sker i god tid 

finnan motionstiden Ott ut. 

Ett feirslag pa en motion kan se ut pa det sat! som visas nedan. 

Motion till arsstarnman 20XX-XX-XX i Brf Xxxxxxx i X-stad 

Jag foreslar aft stamman beslutar om att ge styrelsen i uppdrag: 

1. Att kopa in en grasklippare sa att vi kan skota om grasklippningen sjalva. 

2. Att vi tittar pa mojligheten pa att inreda vinden till bostader som da kan bidra 

med intakter till fOreningens ekonomi. 

3. Att bygga en lekplats pa baksidan av fastigheten, da det pa senare lid flyttat in 

ett flertal barnfamiljer i foreningen. 

Ort 
	 Datum 

Underskrift 	 Namnfortydligande 

LAgenhetens nr: 
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