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Foreningen har till sndam!1 att frsmja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreningens hus
upplAta liigenheter At medlemmarna till nyttjande utan begransning till tiden. Medlems raU i fOreningen pA
grund av sAdan upplAtelse kallas bostadsrQU. Medlem som innehar bostadsra.U kallas bostadsrattshavare.

2§

Medlemskap
Medlemskap i foreningen kan beviljas den som erhAller bostadsratt genom upplAtelse av foreningen
Overtar bostadsriitt i fOreningens hus. Juridisk person som faMirvat bostadsratt till bostadslagenhet
medlemskap.

eller som
fAr viigras

Foreningen sam har forvarvat eller som avser att fbrvarv8 en hyresfastighet for ombildning av hyresratt till
bostadsratt fAr inte vagra en bostadshyresgast I fastigheten sam Qr fysisk person medlemskap i foreningen,
hyresgiisten anSOkt am medlemskap inom ett if frAn foreningens fastighetsffirvarv
och hyresforhAllandet
fOrelAg vid tiden fOr ombildningen.

3§

FrAgan om att anta en medlem avgOrs av styrelsen. Styrelsen ar skyldig att snarast, normalt inom en mAnad
fran det att skriftlig ansOkan am medlemskap kom in till fOreningen, avgora trAgan om medlemskap.

4§

Insats och avgifter

om

Insats, Arsavgift och i fOrekommande fall upplAtelseavgift faststalls av styrelsen. Andring av insats skall dock
alltid beslutas av foreningSSUlmman. Arsavgiften skall betalas senast sista vardagen fore varje
kalendermAnads bOrjan om inte styrelsen beslutat annat.
Foreningens lopande kostnader och utgifter samt avsaltning till fonder skall finansieras genom att
bostadsrattshavama
betalar Arsavgift till fOreningen. Arsavgiften rordelas pA bostadsra.ttslagenheterna
i
ffirhAllande tilliagenheternas
andelstal. I Arsavgiften ingAende konsumtionsavgifter
kan beraknas efter
fOrbrukning e1ler ytenhet.
Om inte Arsavgiften betalas i ralt lid enligt fOrsta stycket utgAr drojsmAlsranta
avgiften fr!n fOrfallodagen till dess full betalning sker.

enligt rantelagen

pA

den obetalda

Upplatelseavgift, overlAtelseavgift och pantsattningsavgift
far tas ut efter beslut av styrelsen.
OveriAtelseavgiften
fAr uppgA till hOgst 2.5% och pantsattningsavgiften
till hagst 1% av det basbelopp som
galler vid tidpunkten fOr ansokan am medlemskap respektive tidpunkten fOr underrattelse om pantsattning.
Overh\taren av bostadsratten svarar tillsammans med foMirvaren fOr att overlAtelseavgiften
betalas.
Pantsattningsavgift
betalas av pantsattaren. Avgifterna skall betalas
det salt som styrelsen bestiimmer.

pa

5§

OvergAng av bostadsratt
Bostadsrattshavaren
fAr fritt Overlata sin bostadsratt. Bostadsrattshavare
sam OverlAtit sin bostadsratt till
annan medlem skall till bostadsrattsforeningen
inlamna skriftlig anmalan om OverlAtelse med angivande av
overlAtelsedag samt till vem Overlatelsen skeU.
FOrvarvare av bostadsratl skall skriftligen anSOka am medlemskap
anges personnummer och nuvarande adress.

i bostadsrattsforeningen.

I ansOkan skall

Ett avtal om overlAteise av bostadsriitt genom kOp skall uppra.ttas skriftligen och skrivas under av saljaren och
koparen. I avtalet skall anges den lagenhet som OveriAtelsen avser samt kopeskillingen.
Motsvarande skall
galla vid byte eller gAva. En overlAtelse som inte uppfyller dessa fOreskrifter iir ogiltig.
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7§

Nilr en bostadsratt OVerlatits till en ny innehavare, fAr denne utova bostadsratten
endast am han har antagits till medlem i fOreningen.

och tilltrada lagenheten

Ett dOdsbo efter en avliden bostadsrattshavare
tAr utOva bostadsratten trots att dOdsboet inte ar medlem i
foreningen. Efter tre ar frAn doosfallet fAr fOreningen dock anmana dOdsboet att inom sex manader frAn
anmaningen visa att bostadsratten ingAtt I bodelningen eller arvskifte moo anledning av bostadsrattshavarens
dod eller att nagon, sam inte tar vagras intrade i fOreningen, tarvarvat bostadsrlitten och sakt medlemskap.
Om den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, tar bostadsratten saljas pi offentlig auktion fOr dOdsboets
ri:i.kning.

8§

Ra.tt till medlemskap

vid overgAng av bostadsratt

Den som en bostadsri:i.tt har overgitt till fAr inte vagras medlemskap i fareningen om toreningen skaligen bOr
goota fOrvlirvaren som bostadsra.ttshavare.
Om det kan antas att torvarvaren for egen del inte permanent skall
bosatta sig i bostadsri:i.ttslagenheten har fOreningen ratt att vagra medlemskap.
En juridisk persan som har forvarvat bostadsratt

till en bostadslagenhet

far vagras medlemskap

i fOreningen.

Har bostadsra.tt overgatt till make eller sambo pi vilka lagen om sambors gemensamma hem skall tillampas
medlemskap vagras om fOrva.rvaren inte kommer att vara permanent bosatt i lagenheten efter fOrvilrvet.

far

Den som har 'arvarvat andel i bostadsratt far vagras medlemskap i fOreningen om inte bostadsrl:l.tten efter
tarvarvet innehas av makar eller sad ana sambor pA vilka lagen am sambors gemensamma hem skall tillampas.

9§

om en bostadsrlitt overgAtt genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande fOrvarv och
fOrvarvaren inte antagits till medlem far fOreningen anmana forvarvaren att inom sex manader 'ran anmaningen
visa att nagon, sam inte fAr va.gras intrade i foreningen, fOrvarvat bostadsratten och SOkt medlemskap.
lakttas
inte den lid sam angetts i anmaningen, tar bostadsratten saljas pi\ offentlig auktion fOr fOrvarvarens rakning.

10§

En overlatelse ar ogiltig om den som bostadsratten OveriAtits till vligras medlemskap i bostadsrattsfCireningen.
FOrsta stycket galler inte vid exel<utiv forsaljning eller offentlig auktion enligt bestlimmelsema
I
bostadsrattslagen.
Har i sAd ant fall fOrva.rvaren inte antagits till medlem, skall toreningen IOSa bostadsratten
mot skiUig ersattning.

11§

Bostadsra.ttshavarens

rattigheter och skyldigheter

Bostadsrattshavaren
skall pi egen bekostnad hAlla Ia.genheten i gott skick. Detta galler aven torrid eller annat
lagenhetskomplement
som ingAr i upplitelsen. Det innebar att bostadsrattshavaren
ansvarar fOr att sAval
underhAlla sam reparera lagenheten och att bekosta Atgardema. Foreningen svarar far att huset och
fOreningens fasta egendom i tivrigt iir va.l underhallet och halls i gott skick.
Bostadsrattshavaren
bOr teckna fOrsakring som omfattar det underhAlls- och reparationsansvar
sam foljer av lag och dessa stadgar.
Bostadsrattshavaren
skall fOlja de anvisningar sam fareningen lamnar betraffande
avlopp, varme, gas, el, vatten, ventilation och anordning fOr informationsoverfOring.

installationer

avseende

Andringar i sadana installationer som fOreningen forsett lagenheten med skall i fOrva.g gOOkannas av
bostadsratts'oreningen
i den mAn de inte omfattas av bestammelsen i § 12 om fOrandring av lagenhet.
Atgardema skall alltid utf6ras tackmassigt.
Bostadsra.ttshavarens
bland annat

underhAlIs- och reparationsansvar

fOr lagenheten

omfattar

1. ytskikt pA rummens va.ggar, golv och tak jamte den underliggande behandling sam kravs for att anbringa
ytskiktet
ett fackmassigt siitt. Bostadsrattshavaren
ansvarar ocksa fOr fuktisolerande skikt i badrum och
vAtrum.
2. leke barande innervaggar och stuckatur.
3. Inredning i I!genheten och bvriga utrymmen tillhorande lagenheten, exempelvis:sanitetsporslin,
kOksinredning, vitvaror sAsom kyl/frys och Ml.ttmaskin; bostadsrattshavaren
svarar ocksA fOr el- och
vattenledningar,
avstangningsventiler
och i farekommande fall anslutningskopplingar
pi vattenledning till
denna inredning
4. Ui.genhetens ytter- och innerd()rrar mad tillhorande lister, fader, karm, tatningslister, las inldusive nycklar
mm; bostadsrattsforeningen
svarar dock for mAlning av ytterdarrens yttersida. Vid byte av Iil.genhetens ytterdorr
skall den nya dorren motsvara de normer som vid utbytet galler for brandklassning och Ijuddllmpning.
5. Glas i tanster och dorrar samt sprOjs pit fOnster, till fonster och tonsterdOrr hOrande beslag,
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handtag, gAngjarn, tatningslister mm samt mAlning; bostadsrattsforeningen
svarar dock for mAlning av utifrAn
synliga delar av fOnster!fonsterdorr.
6. Malning av radiatorer och varmeledningar.
7. Mlilning av ledningar fOr avlopp, gas och vatten till de delar de ar synliga i lagenheten och
betjanar endast den aktuella lagenheten.
8. Armaturer fOr vatten (blandare, duschmunstycke mm) inklusive packning, avstlingningsventiler
och
anslutningskopplingar
vattenledning.
9. Klamringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenlAs.
10. Eldstader och braskaminer
11. KOksflakt, kolfilter1Ulkt, spiskApa, ventilationsdon och ventilationsfliikt, med undantag
fOr bostadsriittsforeningens
underhallsansvar enlig sista stycket. Installation av anordning som pAverkar husets
ventilation kraver styrelsens tillstand.
12. MatartavlaigruppcentraVsakringsskAp
och da.rifrAn utgaende elledningar i Uigenheten,
brytare, eluttag och fasta armaturer.
13. Anordningar fOr informationsoverfaring
som endast betjanar den aktuella lagenheten frAn
Overliimningspunktlffirsta
uttag i lligenheten.
14. Brandvarnare.
15. Elektrisk golwlirme.
16. Handdukstork; om bostadsrattsfareningen
fOrsett lagenheten med vattenburen
handdukstork sam en del av lilgenhetens varmefOrsarjning ansvarar bostadsrattsfareningen
far underhAllet.
17. Egna installatianer.

pa

For reparation pA grund av brandskada eller vattenledningsskada
(skada pA grund av utstrOmmande
tappvatten) svarar bostadsrl:ittshavaren endast i begransad amfattning i enlighet med bostadsrattslagen.
Detta
galler aven i tillampliga delar om det finns ohyra i lagenheten. Ingar i upplatelsen forrM, garage eller annat
ll:igenhetskomplement
har bostadsrattshavaren
samma underhAlIs- och reparationsansvar
fOr dessa utrymmen
som fOr lagenheten enligt denna besta.mmelse.
Om lagenheten ar utrustad med balkong, allan eller hOr tilliagenheten
markluteplats som
ar upplaten med bostadsratt svarar bostadsrattshavaren
for renMllning och snoskottning. For balkongJaltan
svarar bostadsrattshavaren
mr mAlning av insida av balkongfrontlaltanfront
samt golv. MAlning utfOrs enligt
bostadsrattsfOreningens
instruktioner. Bostadsrlittshavaren
ar skyldig an till fOreningen an mala fel och brister j
sAdan lagenhetsutrustningJledningar
sam ffireningen svarar fOr enligt denna stadgebestl:immelse
eller enligt
lag.
Om lagenheten ar utrustad med kakelugn svarar bostadsrattshavaren fOr dess funktion och reparation, oeb for kostnader for
atgarder i rokgang som behovs fOr dess funktion exempelvis: sotning, pcovtryckning oeb tattling.
BostadsrattsfOreningen svarar for reparationer av ledningar for avlopp, viirrne, gas,elektricitet, informationsOverforing
och vatten, om fareningen har fOrsett lagenheten med ledningarna och dessa tjanar fler an en lagenhet.
Detsamma galler for ventilationskanaler.
Foreningen har darutOver underhAlIsansvaret fOr ledningar fOr avlopp, gas vatten som fOreningen
fOrsett lagenheten med och sam inte ar synliga i lagenheten. BostadsrattsfOreningen
ansvarar vidare for
underMII av radiatorer och varmeledningar i lagenheten sam fOreningen forsett lagenheten med. FOreningen
svarar fOr ventilatianskanaler
sam fOreningen ft>rsett lagenheten med.

12§

Bostadsrattshavaren
fAr foreta forandringar i lligenheten. Bostadsrattshavaren
fAr inte utan styrelsens tlllstAnd i
lligenheten utfora Atgard som innefattar ingrepp i en ba.rande konstruktion, andringar av befintliga ledningar fOr
avlopp, varme, gas eller vatten, eller annan vasendig forandringar av lagenheten. Atgarder sam kraver bygglov
eller bygganml:ilan riiknas alltid som vasentlig ft>randring. Bostadsrattshavaren
ansvarar fOr an erforderliga
myndighetstillstAnd

erhAllits

Styrelsen fAr inte vagra att medge till stAnd till en Atgard sam avses i farsta stycket om iote Atgarden ar till
pAtaglig skada for fOreningen.

13§

NI:ir bostadsrattshavaren
utsatts fOr storningar

anvander lagenheten skall han eller hon se till att de sam bar i omgivningen

inte

som i sAdan grad kan vara skadliga for halsan eller annars fOrsamra deras bostadsmiljo

att de iote skiUigen bOr talas.
Bostadsrattshavaren
ar skyldig att nar han anvander lagenheten och andra delar av fastigheten iaktta allt som
fordras for att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Han skall ratta sig efter de sarskilda regler
sam fOreningen meddelar i overensstammelse
med ortens sed. Bostadsrattshavaren
skall hAlla noggrann

tillsyn Over att detta ocksA iakttas av den som hOr till hans hushAlI eller gastar honom eller av nAgon annan
sam han inrymt i lagenheten eller som dar uttor arbete for hans ra.kning.
Om det forekommer !>Adana stomingar i boendet sam avses i fOrsta stycket fOrsta meningen, skall fOreningen
1. ge bostadsrattshavaren
tillsa.gelse att se till att stOrningarna omedelbart upphor, och
2. om det llr frAga om en bostadslagenhet. underratta socialnamnden i den kommun dllr Illgenheten ar belagen
om stOrningarna.
Andra stycket galler inte om foreningen sager upp bostadsrlittshavaren
med anledning av att stOrningarna iir
sarskilt allvarliga med Mnsyn till deras art eller omfattning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestammer faststaller formullir till underrattelse som avses i
andra stycket 2.
FOremAI som enligt vad bostadsrattshavaren
vet sr eller med skill kan misstankas vara behaftat med ohyra fAr
inte foras in i lagenheten. Detta galler i:lven exp'osiva, brandfarliga eller giftiga fOre mAl som kan valla allvarlig
skada.

14§

Om bostadsra.ttshavaren fOrsummar sitt ansvar fOr Ia.genhetens skick i sAdan utstrackning att annans
aventyras eller att del finns risk fOr omfattande skador pA annans egendom har fOreningen, efter
ra.ttelseanmaning, ratt att avhja.lpa bristen pA bostadsrattshavarens
bekostnad.

sakerhet

15§

FOreningsstamma kan i samband med gemensam underhAlIsAtgard i fastigheten besluta om reparation
byte av inredning och utrustning avseende de delar av lagenheten som medlemmen ansvarar fOr.

16§

FOretradare for bostadsrattsfOreningen
har ratt att fA komma in i lagenheten nar det behOvs fOr tillsyn eller fOr
att uttOra arbete som fOreningen ansvarar fOr eller har ratt att utfOra. SkriftJigt meddelande om detta skal'
laggas i lagenhetens brevinkast eller anslAs i trappuppgAngen.

och

Bostadsrattshavaren
ar skyldig att tAla sAd ana inskrankningar i nyttjanderatten sam fOranleds av nOdvandiga
Atgarder fOr att utrota ohyra i fastigheten, aven om hans Uigenhet inte besvliras av ohyra.
Om bostadsrattshavaren
inte lamnar fOreningen tilltrade tilliagenheten,
styrelsen ansOka om handrackning.

nar foreningen

har ratt till det, kan

17§

En bostadsrattshavare
fAr upplAta sin lagenhet i andra hand till annan fOr sjalvstandigt brukande om styrelsen
ger sitt samtycke.
Bostadsrattshavaren
skall skriftligen hos styrelsen anSOka om samtycke till upplAtelsen. I ansOkan skall anges
skalet till upplAtelsen, under vilken tid den skall pAgA, samt till vem Iiigenheten skall upplAtas.

1B§

Bostadsra.ttshavaren fAr inte inrymma utomstAende
foreningen eller nAgon annan medlem i foreningen.

19§

Bostadsrattshavaren
fAr inte anvanda IAgenheten for nAgot annat andamAI an det avsedda. FOreningen fAr
dock endast Aberopa awikelse som ar av avsevard betydelse tOr foreningen eller nAgon annan medlem i
foreningen.

20§

Om bostadsrattshavaren
inta i ralt tid betalar insats eller upp,Atelseavgift sam skall betalas innan lagenheten
fAr tilltradas och sker inte heller rattelse inom en mAnad frAn anmaning fAr fOreningen Mva upplAtelseavtalet.
Detta galler inte om liigenheten tilltratts med styrelsens medgivande.
Om avtalet hayS har foreningen

21§

personer i lagenheten.

om det kan medfora' men fOr

ratt till skadestAnd.

Nyttjanderatten till en Ia.genhet som innehas med bostadsratt och som tilltratts ar med de begransningar som
foljar nedan fOrverkad och fOreningen sAledes beraWgad att saga upp bostadsrattshavaren
till avtlyttning,

1. om bostadsrattshavaren

drojer med att betala insats eller upplAtelseavgift utOver tvA veckor frAn det att
fOreningen efter forfallodagen anmanat honom att tullgOra sin betall'lingsskyldighet
eller om
bostadsrattshavaren
drOjer med att betala Arsavgift mer an en vecka frAn fOrfallodagen, eller for loka'
upplAten med bostadsratt tvA vardagar efter fOrfallodagen

4. om bostadsrattshavaren

eller den, som Uigenheten upplatits till i andra hand, genom vardsloshet

vAllande till att det finns ohyra i lagenheten
drajsmal underrattat

eller om bostadsriittshavaren

iir

genom att inte utan oskiUigt

styrelsen om att det finns ohyra i Ia.genheten bidrar till att ohyran sprids i fastigheten,

5. om lagenheten pA annat slUt vanvArdas eller om bostadsrattshavaren
eller den, som lligenheten upplAtits
till I andra hand, asidosaner nagot av vad som skall iakttas enligt 13 § vid lligenhetens begagnande eller
brister i den tillsyn sam enligt samma paragraf Aligger en bostadsrattshavare,
6. om bostadsrattshavaren
detta,

inte lamnar tilltr8.de tilliligenheten

7. om bostadsrattshavaren
inte fullgor annan skyldighet
fOreningen an skyldigheten fu IIg6rs , samt

enligt 16 § och han inte kan visa giltig ursakt for

och det mAste anses vara av synnerlig vikt fOr

8. om Uigenheten helt eller till vasentlig del anva.nds for naringsverksamhet
eller darmed likartad verksamhet.
vilken utgar eller i vilken till en inte ovasentlig del IngAr brottsligt fOrfarande eller far tillfalliga sexuella
farbindelser mot ersanning.
Nyttjanderanen
FOr ytterligare

22§

iir inta fOrverkad om det som ligger bostadsrlittshavaren
bestammelser

om uppsagelser

till last iir av ringa betydelse.

och fOrverkande hanvisas till BrL §19-30.

Styrelsen bestar av minst tre och hOgst sju ledamOter med minst en och hOgst tre suppleanter.
StyrelseordfOrande, ledamOter och suppleanter valjs av fOreningsstamman fOr hOgst tvA ar. Ordtorande,
ledamot och suppleant kan omvaljas. Till ordforande, styrelseledamot och suppleant kan forulom medlem
valjas aven make till medlem och narstAende sam varaktigt sammanbor med medlemmen.
Val bar ar endast
myndig person som a.r bosalt'" i foreningens fastighet. Om toreningen har statligt bostadslAn kan en
ordforande, ledamot och en suppleant utses i enlighet med villkor fOr IAnets beviljande.
*) Fram till kop av fastigheten kan liven valbara personer som ej ar bosatta va.ljas till styrelsen
som har fullmakt an representera hyresgast.

23§

samt personer

Styrelsen har silt sate I Stockholms kommun.
Styrelsen konstituerar sig sjalv. Styrelsen ar beslutsfOr nar antalet narvarande ledamoter vid sammantriidet
Overstiger Mlften av samtliga styrelseledamOter.
Som styrelsens beslut galler den mening ftir vilken mer an
Mitten av de narvarande rOstat eller vid lika rOstetal den mening sam bitrads av ordfOranden, dock fordras fOr
giltigt beslut enhallighet nar fOr bes!utsforhet minsta antalet ledamoter iir narvarande.
FOreningens firma tecknas, fOrutom av styrelsen, av styrelsens
som styrelsen utser.

ledamOter tva i fOrening eller av den eller dem

24§

FOreningens rakenskapsAr omfattar tiden 01-01 - 12-31. FOre april mAnads utgAng varje fir skall styrelsen till
revisarerna avlamna fOrvalmingsbera.ttelse, resultatra.kning samt balansrakning.

25§

Styrelsen eller firmatecknare fAr inte utan foreningsstammans
bemyndigande avhanda foreningen dess fasta
egendom atler tomtratt och inte heller riva eller foreta mer omfanande till- e1ler ombyggnadsAtgarder
av sAdan
egendom.

26§

Revisorerna skall vara minst en och hOgst tre samt hOgst tre suppleanter.
Revisorer och revisorssuppleanter
valjs pa fOreningsstll.mma fOr tiden frAn ordinarie toreningssta.mma tram till nasta ordinarie fOreningsstamma.
Om fOreningen har statligt bostadslan kan en ordinarie revisor och en suppleant utses i enlighet med villkor for
lAnets beviljande.

27§

Revisorerna skall bedriva sin arbete sA an revision iir avslutad och revisionsberanelsen
avgiven senast 30 maj.
Styrelsen skall avge skrittlig forklaring till ordinarie foreningsstamma
OVer av revisorema eventuellt gjorda
anmarkningar.
Styrelsens redovisningshandlingar,
revisionsberanelsen
och styrelsens fOrklaring over av

revisorerna gjorda anmarkningar skall hAllas tillg4ngliga fOr medlemmarna minst en vecka fOre den
fOreningsstamma pA vilken arendet skall fOrekomma till.
28§

Styrelsen skall i enlighet med bostadsraltslagens bestammelser fOra medlems- och lagenhelsfOrteckning.
Bostadsratlshavare har ralt alt fA utdrag ur lagenhetsfOrteckningen avseende sin bostadsrattslagenhet.

Andring av stadgarna
29§

Andringar av fOreningens stadgar skall gOras i OVerensstammelsemed Bostadsraltslagen.

30§

Ordinarie fOreningsstamma skall haJlasarligen fOrejuni mlinads utgang. FOralt visst arende som medlem
Onskar fA behandlat pA foreningsstamma skall kunna anges i kallelsen till denna skall arendet skriftligen
anmalas till styrelsen senast fOre april manads utgAng eller den senare tidpunkl som styrelsen kan komma all
bestamma.

31§

Extra fOreningsstamma skall hallas oar styrelsen eller revisor finner skill till del eller nar minsl 1/10 av samtliga
rOstberattigade skriftligen begar det hos styrelsen med angivande av arende sam Onskas behandlat pA
stamman.

32§

PA ordinarie foreningsstamma skall fOrekomma:
1)

Stammans oppnande.

2)

Godkilnnande av dagordningen.

3)

Val av sta.mmoordforande.

4)

Anma.lan av stammoordforandens val av protokollfOrare.

5)

Val av tvA justeringsman tillika rOstra.knare.

6)

FrAga om stlimman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

7)

Faststallande av rostlilngd

8)

Foredragning av styrelsens Arsredovisning.

9)

Foredragning av revisorns berattelse.

10)

Beslut om faststa.llande av resultat- och balansra.kning.

11)

Beslut om resultatdisposition.

12)

FrAga om ansvarsfrihet for styreiseledamOtema.

13)

FrAga om arvaden At styrelseledamOter och revisorer fOr nastkommande verksamhetsAr.

14)

Val av styrelseledamOter och suppleanter.

15)

Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.

16)

Val av valberedning.

17)

Av styrelsen till stamman Mnskjutna frAgor samt av fOreningsmedlem anmlilt lirende enligt 35 §.

18)

5tammans avslutande.

pit extra fOreningsstlimma skall utover arenden enligt punkl1-7 ovan endast fOrekomma de arenden for vilka
stamman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stiimman.
33§

Kallelse till foreningsstamman skall innehalla uppgifl om vilka arenden som skall behandlas pA stamman. Aven
arenden som anma.ltsav styrelsen eller fOreningsmedlem enligt 35 § skall anges i kallelsen. Denna skall
utfardas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast
tvA veckor fOre ordinarie och en vecka fore extra fOreningsstamma. docJ<tidigast fyra veckor fOre stamman.
Andra meddelanden till medlemmama anslAs pa lamplig plats inom fOreningens fastighet eller genom utdelning
eller postbefordran av bravo

34§

Vid fOreningsstartlman har varje medlem en rOst. Om flera medlemmar innehar bostadsran gemensamt har de
dock tillsammans endast en rOSt.
Medlem fAr utOVasin rOstrattgenom ombud. Ombudet skall fOrete en skriftlig, dagtecknad fuUmakt, ej aldre an
en Ar. Endast annan medlem, make eller narstAende. sam varaktigt sammanbor med medlemmen fAr vara
ombud. Ingen fAr sAsom ombud fOretrada mer an en medlem.
ROstberattigad ar endast den medlem som fullgjort sina Ataganden mot fOreningen enligt dessa stadgar eller
enligt lag.

35§

Det justerade protokollet frAn fOreningsstamman skall hAllas tillgangligt far medlemmama senast tre veckor
efter stamman.

36§

Inom fOreningen skall bildas fOljande fonder:
- Fond fOryttre underhAII
- Dispositionsfond.
Till fond fOr yttre underhAlI skallirligen
taxeringsvarde.

avsattas en belopp motsvarande minst 0,3% av fastighetens

Det Overskon som kan uppstA pi fOreningens verksamhet skall avsattas till dispositionsfond alter disponeras
pi annat san i enlighet med fOreningsstammans beslut.

37§

om foreningsstamman

beslutar an uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten fOrdelas mellan medlemmarna
i forhAllande tilll.l1genheternas insatser.

UpplOsning och Iikvidation
38§

Om foreningen upplOses skall beMllna tillgAngar tillfalla medlemmarna i fOrhAllandetill Uigenhetemas insatser.

39§

FOrfrigor som inta regleras i dessa stadgar galler bostadsrlittslagen, lagen om ekonomiska fOreningar samt
Ovrig lagstiftning.

Vidimeras ay

art och datum
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