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§ 5, 3 stycket   

Medlemskap får inte vägras på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättninghinder, sexuell läggning eller 

ålder.  

 

§ 17, 2 stycket (Bestämmelsen ändrades i version 

2015:1 av stadgarna, vissa föreningar har således 

redan denna skrivning.)     

Årsavgiften ska fördelas på föreningens bostadsrätter i 

förhållande till lägenheternas andelstal
1
 samt, om 

styrelsen så beslutar för viss kostnad, enligt 

bestämmelsen om särskild debitering i följande stycke. 

Vidare, om en kostnad som hänför sig till 

uppvärmning eller nedkylning av en lägenhet eller 

dess förseende med varmvatten eller elektrisk ström 

kan påföras bostadsrättshavaren efter individuell 

mätning, ska beräkningen av årsavgiften, till den del 

avgiften avser ersättning för sådan kostnad, ta sin 

utgångspunkt i den uppmätta förbrukningen. För andra 

kostnader kan styrelsen besluta om särskild debitering 

enligt följande
2
 stycke.  

 

§ 18, sista stycket    

Om inte styrelsen beslutat annat äger föreningen rätt 

att vid upplåtelse av bostadsrätten i andra hand ta ut en 

avgift som ska betalas av bostadsrättshavaren. 

Avgiften per år får högst uppgå uppgår till ett belopp 

motsvarande tio (10) procent av gällande 

prisbasbelopp för året lägenheten är upplåten i andra 

hand. Om lägenheten upplåts under del av år beräknas 

den högsta tillåtna avgiften efter det antal 

kalendermånader som lägenheten är upplåten. 

 

§ 20 

För tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av 

vissa medlemmar såsom upplåtelse av parkeringsplats, 

extra förrådsutrymme o dyl utgår särskild ersättning 

som bestäms av styrelsen med iakttagande av 

jordabalken och annan lagstiftning. 

 

§ 39, punkt 8     

8. Brottsligt förfarande m m  

 

§ 48, näst sista stycket     

Styrelseledamöterna och suppleanterna som väljs av 

stämman ska vara medlemmar i föreningen eller 

tillhöra bostadsrättshavares familjehushåll och vara 

bosatt i föreningens hus vara bosatta i föreningens hus 

och tillhöra bostadsrättshavares familjehushåll.  

 

§ 57, 1 stycket     

Vid ordinarie föreningsstämma (årsstämma) utses 

årligen minst två (2) ledamöter till valberedningen. 

Deras uppdrag gäller för tiden fram till dess nästa 

ordinarie stämma (årsstämma) hållits. 

 

 

 

                                                        
1 I förekommande fall insatser 
2 ”Nedan” för kapitaltillskottsstadgar 

§ 58     

Ordinarie föreningsstämma (årsstämma) ska hållas 

inom sex (6) månader efter utgången av varje rä-

kenskapsår, dock tidigast två (2) tre (3) veckor efter 

det att revisorerna överlämnat sin berättelse. 

 

Extra stämma ska hållas när om styrelsen finner skäl 

till det att hålla föreningsstämma före nästa ordinarie 

stämma. Sådan stämma ska även hållas när det för 

uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller 

av minst en tiondel av samtliga röstberättigade 

medlemmar. Kallelse ska utfärdas inom två (2) veckor 

från den dag då sådan begäran kom in till föreningen. 

 

§ 59, 1 stycket innan punktlista     

Vid ordinarie stämma (årsstämma) ska förekomma: 

 

§ 60, 1 och 3 stycket     

Ordinarie stämma (årsstämma) 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska tidigast 

fyra (4) sex (6) veckor och senast två (2) veckor före 

stämman anslås på väl synlig plats inom föreningens 

fastighet eller lämnas genom skriftligt meddelande i 

medlemmarnas brevinkast/brevlådor/fastighetsboxar. 

Därvid ska genom hänvisning till § 59 i stadgarna eller 

på annat sätt anges vilka ärenden som ska förekomma 

till behandling vid stämman. Om förslag till ändring 

av stadgarna ska behandlas, ska det huvudsakliga 

innehållet av ändringen anges i kallelsen. 

 

Extra stämma 

Kallelse till extra föreningsstämma ska på 

motsvarande sätt ske tidigast fyra sex (6) veckor och 

senast en (1) vecka två (2) veckor före stämman, 

varvid det eller de ärenden för vilka stämman utlyses 

ska anges. Dessa kallelsefrister gäller även om 

föreningsstämman ska behandla 

1. en fråga om ändring av stadgarna 

2. en fråga om likvidation, eller 

3. en fråga om att föreningen ska gå upp i en annan 

juridisk person genom fusion. 

 

§ 67, 1 stycket     

Styrelsen ska senast inom fyra månader från varje 

räkenskapsårs utgång  sju (7) veckor innan 

årsstämman till föreningens revisorer överlämna en 

årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, 

resultat- och balansräkning. 

  

§ 69, 3 stycket     

Revision ska vara verkställd och berättelse däröver 

inlämnad till styrelsen inom trettio (30 dagar) fyra (4) 

veckor efter det styrelsen avlämnat årsredovisningen 

till revisorerna. 

 

§ 70     

Styrelsens årsredovisning, revisionsberättelsen samt i 

förekommande fall styrelsens yttrande över 

revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för 

medlemmarna senast 1(en) vecka två (2) veckor före 

ordinarie föreningsstämma årsstämman. 
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Nedan gäller endast för Bonumföreningar 

 

§1 Nytt tredje stycke 

Föreningen ska skapa förutsättningar för ett aktivt liv 

långt upp i åldrarna genom att göra tillvaron för 

bostadsrättshavarna lite enklare och verka för 

gemensamhetskapande aktiviteter. Föreningens 

byggnad är anpassad för utökad tillgänglighet och 

innehåller gemensamhetslokal och övernattningsrum. 

Föreningen erbjuder bostadsrättshavarna praktisk hjälp 

i vardagen genom att bostadsrättshavarna har 

möjlighet att köpa tjänster av tjänsteleverantörer som 

föreningen för detta ändamål har tecknat avtal med. 

 

§ 65 Nytt andra stycke 

Om beslutet avser ändring av § 1 i dessa stadgar 

fordras att minst 3/4 av de röstberättigade gått med på 

beslutet på den senare stämman. 

 

 

 


