Vad gör styrelsen?
Byggande styrelse
Bostadsrättsföreningens nuvarande styrelse har bildat föreningen och är verksam
fram tills alla har flyttat in och den slutliga finansieringen är utbetald. Inledningsvis
kallas styrelsen för den byggande styrelsen, då den beslutar om och träffar avtal för
anskaffning av mark och byggnation.
Den byggande styrelsen upprättar kostnadskalkylen och den ekonomiska planen
som ligger till grund för föreningens tillstånd att få teckna förhands- och
upplåtelseavtal. Styrelsen sluter även avtal om ekonomisk och teknisk förvaltning
samt upphandlar finansieringar, försäkringar, telekom etc. för att byggnationen skall
komma till stånd.

Styrelse
När projektet är färdigställt hålls en föreningsstämma. Denna hålls normalt 3-6
månader efter alla har flyttat in. Vid stämman väljs en ny styrelse bestående av er
boende och därmed överlämnas styrelsearbetet från den byggande styrelsen.
Det är föreningsstämman som väljer styrelsen. Vanligtvis väljs ledamöter på 2 år och
omlott med varandra, detta för att alla ledamöter inte skall avgå samtidigt.
Styrelsen skall registreras hos Bolagsverket och när det sker någon förändring i
styrelsen skall även detta anmälas till Bolagsverket genom en ändringsanmälan.

Vad gör styrelsen?
Det är styrelsen som ansvarar för den löpande verksamheten. Styrelsen ska föra
protokoll vid sina sammanträden.
Styrelsearbetet regleras av bestämmelserna i Föreningslagen (FL) och
Bostadsrättslagen (BRL), samt av bostadsrättsföreningen stadgar. Stadgar är
bestämmelser utöver vad lagen säger, och handlar bland annat om regler för
andrahandsuthyrning och hur ansvaret fördelas mellan bostadsrättshavare och
bostadsrättsförening vad gäller underhåll.
Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi, därmed är det också styrelsen som
beslutar om årsavgiftens storlek. Styrelsen ansvarar också för att se till föreningens
fastigheter hålls i bra skick och tar hand om alla praktiska frågor som rör
bostadsrättsföreningen. Om du till exempel vill sätta upp en markis behöver du ett
godkännande av bostadsrättsföreningens styrelse.
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