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Finna och ändamal

Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Sannroriegatan

16, Sryrelsen har sitt säte i Göteborg,

Föreningen har till ändamal att främja medlemmarnas

ekonomiska intressen h>enom att i föreningens hus upplata

lägenheter at medlemmarna till nyttjande utan begränsning

till tiden. Medlems rätt i föreningen pa grund a,' sadan

upplarclse kallas bostadsrätt, Medlem som innehar

bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

högst 2,5 "o och pantsättningsavgiften till högst l "o av det

basbelopp som gäller "id tidpunkten för ansökan om

medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om

pantsättning,

§ 1

Överlataren a,' bostadsrätten svarar tillsammans med

förvärvaren för att övcrlatclscavgiftcn betalas,

Pantsättningsavgiften betalas a,' pantsättaren.

Avgifterna skall betalas pa det sätt styrelsen bestämmer,

Medlemskap

§ 2

Medlemskap i föreningen kan beviljas den som erhallcr

bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar

bostadsrätt i föreningens hus, Juridisk person som förvärvat

bostadsratt till bostadslägenhet far vägras medlemskap.

Övergång av bostadsrätt

§ 5
Bostadsrättshavaren far fritt överlata sin bostadsrätt.

Fra!,,,,nom att anta en medlem avgörs 3\' styrelsen.

Sryrclsen är skyldig att snarast, normalt inom en manad fran

det att skriftlig ansökan om medlemskap inkommit till

föreningen, avgöra fragan om medlemskap,

Bostadsrärtshavaren som öveerlatit sin bosradsrätt till annan

medlem skall till bostadsrättsföreningen inlämna skriftlig

anmälan om överlarclscn med angivande av överlåtelsedag

samt till vem övcrlatelscn skett,

s 3

Insats och avgifter

§ 4

Förvarvare a,' bostadsratt skall skriftligen ansöka om
medlemskap i bostadsrattsföreningen. I ansökan skall anges

personnummer och nuvarande adress,

Insats, arsavgift och i förekommande fall upplarclseavgifr

fastställs av styrelsen,

Ändring av insats och andelstal skall dock alltid beslutas av

föreningsstämman. Arsavgift skall med 1/12 del betalas

senast sista vardagen före varje kalendermanads början om

inte styrelsen beslutat annat,

Sryrkt kopia a,' förvärvshandlingen skall alltid bifogas

anmälan/ ansökan.

Överl:itelseavtalet

§ 6

Föreningens löpande kostnader och utgifter samt avsättning

till eventuella fonder skall finansieras genom att
bostadsrättshavarna betalar arsavgift till föreningen,

Arsavgifterna fördelas pa bostadsrattslågcnhetema

förhallande till lägenhetemas andelstal. I årsavgiften ingaende

konsumtionsavgifter kan beräknas efter andclsral,

förbrukning eller ytenhet, Styrclsen kan ocksa besluta att

ersättning för investeringar som är till lika nytta för samtliga

medlemmar, kan tas ut med lika stort belopp för alla

bostadsrättshavare oavsett andelstal.

Ett anal om överlatelse av bostadsrätt genom köp skall

upprättas skriftligen och skrivas under a" säljare och köpare,

I avtalet skall anges den lägenhet som övcrlatclscn avser samt

köpeskillingen och tillträdesdatum. Motsvarande skall gälla

"id byte eller ga,'a, En övcrlatclsc som inte uppfyller dessa

föreskriftc-rär ogiltig,

§ 7
När bostadsrätt övcrlatits till ny innehavare, far denne utöva

bostadsrätten och tillträda lägenheten endast om han har

antagits till medlem i föreningen. En överlåtelse är ogiltig om

den person, som en bostadsrätt överlåtits till, inte antas till

mcdlem i föreningen.

Om inte arsavgiften betalas i rätt tid enligt första stycket

utgar dröjsmalsränta enligt räntdagen ra den obetalda

avgiften fran förfallodagen till dess full betalning sker,

Upplarclseavgift, övcrlarelseavgifr och pantsättningsavgift far

tas ut efter beslut av styrelsen. Övcrlarclscavgift far uppga till

Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare far utöva

bostadsrätten trots att dödsboet inte är medlem i föreningen.

Efter tre ar fran dödsfallet far föreningen dock anmana

dödsboet att 100m se" manader fran anmaningen visa att

bostadsrätten ingatt i bodelningen eller arvskifte med

anledning av bostadsrättshavarens död eller att nagon, som

inte far Yä!,'tasinträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten

och sökt medlemskap. Om den tid som angivits i
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En juridisk person som fön-än-at bostadsrätten vid exekutiv

försäljning eller vid tvangsförsäljning och da hade panträtt i

bostadsrätten far utöva bostadsrätten trots att den juridiska

personen inte är medlem i föreningen" Efter tre ar fran

förvärvet far föreningen dock uppmana den juridiska

personen att inom sex manader fran uppmaningen visa att

nagon, som inte far vägras inträde i föreningen, förvärvat

bostadsrätten och sökt medlemskap" Om den tid som angetts

i uppmaningen inte iakttas, far bostadsrätten säljas genom

tvangsförsäljning för den juridiska personens räkning"

Bostadsrättshavaren skall pa egen bekostnad halla lägenheten

och med tillhörande övriga utrymmen i ett gott skick" Vad

som kan anses vara ett gott skick avgörs av styrelsen om sa

skulle erfordras" Att detta efterlevs har styrelsen ett

tillsyningsansvar för" Bostadsrättshavaren är t\-ungen att följa

styrelsens beslut,

Föreningen skall svara för fastighetens skick i övrigt,

anmaningen inte iakttas, far bostadsrätten säljas pa offentlig

auktion för dödsboets räkning"

Den som en bostadsrätt har övergatt till far inte vägras

medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta

förvärvaren som bosradsrattshavare. Om det kan antas att

förvärvaren för egen del inte permanent skall bosätta sig i

bostadsrättslägenheten har förtoningen rätt att vägra

medlemskap"

Bostadsrättshavaren svarar salurida för lägenhetens:

• Väggar, golv och tak samt underliggande skikt sa som

exempelvis undergolv. fuktisolerande skikt.

• Inredning och utrustning: sasom ledningar och övriga

installationer för vatten, avlopp, värme, ventilation,

svagströmsanläggningar och el till dc delar om dessa

befinner sig inne i lägenheten och inte utgör stam-

ledningar (stamIedning år det fram till lägenhetens

huvudströmbrytare); i fraga om vattenfyllda radiatorer

och deras stamIedningar svarar Bostadsrättshavaren

dock endast för malning; när det gäller avloppsstammar

svarar inte bostadsrättshavaren för de vertikala

ledningarna, dock malning av dessa"

• Eldstäder, rökgangar, inner- och ytterdörrar samt glas

och bagar i inner- och ytrerfönsrcr; bostadsrättshavaren

svarar dock inte för malning av yttersidorna av

ytter fönster samt lägenhetsdörrarnas yttersidor"

Rätt tin medlemskap vid övergång av bostadsrätt

§ 8

I,n juridisk person samt fysisk omyndig person som

förvärvar bostadsrätt till en bostadslägenhet far vagras

medlemskap i föreningen.

Ilar bostadsrätt övergatt till maka eller sambo pa vilka lagen

om sambors gemensamma hem skall tillämpas far

medlemskap vägras om förvärvaren inte kommer att vara

permanent bosatt i lägenheten efter fön-än-et"

Bostadsrättshavaren svarar för reparation i anledning av

brand eller stamvattenledningskada i IägLllheten endast om

skadan har uppkommit genom bostadsrättshavarens eget

vallande eller genom yardslöshet eller försummelse av nagon

som tillhör hans hus hall eller gästar honom eller annan som

han har inrymt i lägenheten eller som utför arbeten där för

hans räkning"

Om förvärvaren strid med §7 l:a stycket utövar

bostadsråtten och flyttar in i lägenheten innan han har

antagits till medlem har föreningen rätt att vägra

medlemskap"

Den som har förvärvat andel i bostadsrätt far yägras

medlemskap i föreningen om inte bostadsrätt efter fön-än-et

innehas av makar eller sädana sambor pa vilka lagen om

sambors gemensamma hem skall tillämpas"

I fraga om brandskada som bostadsrättshavaren inte själv

vallat gäller vad som nu sagts endast om bostadsrättshavaren

brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta,

exempelvis kontrollera om anlitad VVS-clltrepr(.llör har

erforderliga tillstand för sk "heta arbeten".

Om en bostadsrätt övergatt genom bodelning, an",

testamente, bolagsskifte. eller liknande fön-än- och

fön-än-aren inte antagits som medlem, far föreningen

anmana förvärvaren att inom sex manader fran anmaningen

visa att nagon, som inte far vägras inträde i föreningen,

förvärvar bostadsrätt och sökt medlemskap. Iakttas inte den

tid som angetts i anmaningen, far bostadsrätt säljas pa

offentlig auktion för fön-ån-arens räkning"

Om ohyra förekommer i lägenheten skall motsvarande

ansvarsfördelning gälla som vid brand eller vattenskada.

Ar bostadsrättslägenheten försedd med balkong, terrass,

uteplats eller med egen ingang, skall bostadsrättshavaren

svara för renhallning och snöskottning, extra viktigt är att se

till att inte snö och is kan falla ner ra gaende under dessa

vintertid.

§ 9

Bostadsrättshavaren svarar för argårder i och tillhörande

lagenheten som vidtagits av tidigare bostadsrättshavare

sasörn reparationer, ombyggnader, underhåll, installationer

Bostadsrättshavarens rättigheter oeh skyldigheter

§ 10

mm.
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Varit: bostadsrärtshavarc är skyldig att teckna hemförsäkring

med bostadsrärrstillägg,

Bostadsrättshavaren skall "id anmodan fran styrelsen kunna

uppvisa att han innehar hemförsäkring med

bostadsrättstillägg.

D~'11underhallsskyldighet som enligt lag och dessa stadgar

avilar bostadsrättshavaren kan överragas av föreningen efter

beslut pa föreningsstämma.

§11
Bostadsrättshavaren far inte göra förändringar i lägenheten

utan att inhämta tillstand fran föreningens styrelse, detta

gäller inte byte a" ytskikt i lägenheten. Styrclsen skall

tillhandahalla avsedd blankett för detta ändamal.

En förändring far aldrig innebära besrående men eller

olägenhet för föreningen eller annan medlem, Alla arbeten

skall utföras pa ett fackmannarnässigr sätt.

Bostadsrärtshavaren far Inte utföra nagon form av

anläggnings, eller byggnadsargärd pa fastigheten utsida eller i

de gemensamma ytorna utan styrelsens godkännande.

Eventuella sudana atgärdcr som styrelsen godkänt svarar

bostadsrättshavaren för framtiden. Ej heller far

bostadsrärtshavarcn göra, ingrepp i bärande konstruktion,

ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, eller

vatten, eller annan väsentlig ändring av lägenheten utan

styrelsens medgivande.

Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga

myndighetsbeslur crhalls och överlämnas till styrelsen.

§12
Bostadsrättshavaren är skyldig att när han använder

lägenheten och andra delar av fastigheten iaktta allt som

fodras för att bevara sundhet, ordning och skick inom

fastigheten. Han skall rätta sig efter de särskilda regler som

föreningen meddelar i överensstämmelse med ortens sed.

Bostadsrättshavaren skall halla nogt,>ranntillsyn över att detta

ocksa iakttas av dm som hör till hans hushall eller l,>ästar

honom eller av nagan annan som han inrymt i lägenheten

eller som där utför arbete för hans räkning.

Föremal som enligt vad bostadsrättshavaren vet är eller med

skäl kan misstänkas vara behäftat med ohyra far inte föras in

i lägenheten,

§13
Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att fa komma

in i lägenheten när företrädaren sa önskar för att utföra tillsyn

eller utföra arbete som föreningen svarar för. Skriftligt

meddelande skall i förväg läggas i lägenhetens brevinkast,

Bostadsrärtshavaren är skyldig att tala sädana inskränkningar i

nyttjanderätten som föranleds av nödvändiga atgärder i

fa.<tigheten, exempelvis utrotande a" ohyra, underhall.

reparationer mm.

Om bostadsråttshavarcn inte lämnar tillträde till lägenheten

när föreningen har rätt till det, kan tingsrätten besluta om

handräckning.

§14
En bostadsrättshavare far upplata sin lägenhet i andra hand

endast om styrelsen ger sitt samtycke, detta gäller även om

lägenheten hyrs ut dekis. Tillstand skall lämnas när goda skäl

föreligger, dock maximalt för ett ar i taget. Uthyrning till

juridisk person accepteras inte, Bostadsrättshavaren harstar

fullt ut i sitt ansvar i alla sina delar även vid eventuell

uthyrning.

§15
Bostadsrättshavaren far inte inrymrna utomstaende personer

i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen ~l1er

nagon annan medlem i föreningen.

§ 16

Bostadsrättshavaren far inte använda 1ägt.'11hetmför nagot

annat ändamal än det avsedda, stadigvarande

bostadsändamal.

Hävning av upplåtelseavtaI

§ 17
Om bostadsrättshavaren inte i rätt tid betalar insats eller

upplatelseavgift som skall betalas innan lägenheten far

tillträdas och sker inte heller rättelse inom en manad fran

anmaningen far föreningen häva upplatelseavtalet. Detta

gäller inte om lägenheten til1trätts med styrelsens

medgivande.

Om avtalet hävs äger föreningen rätt till skadestand.

Skadesrandet skall hal1a föreningen skadeslöst och även

innehalla m ideell del.

Utdrag ur lägenhetsfOrteckningen

§ 18

Styrelsen skall föra förteckning över bostadsransföreningens

medlemmar, (medlemsförteckning), samt förteckning över

de lägenheter som är upplama med bostadsrätt,

(lägenhetsförteckning).

Bostadsrättshavaren har rätt att pa cgm begäran fa utdrag ur

lägenhets förteckningen i fraga om dm lägenher som han

innehar med bostadsrätt, Utdraget skall ange;

l, dagen för utfardandet
2 Lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och

övriga utrymmen

dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska

planen som ligger till grund för upplatclsen.

Bostadsrättshavarens namn

3.

4,

S,

6.

Insatsen för bostadsrätten

Vad som finns antecknat i fraga om pantsättningen av

bostadsrätten
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Förverkande, uppsägning

§ 19

Nyttiandcrärten till en lägcnhet som innehas med bostadsrätt

och som tilltriitts är med de begränsningar som följer nedan

förverkad och förmingen salcdcs berättigad att säga upp

bostadsrättshavaren till avflyttning,

om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats

eller upplatelscavgifr utöver rva veckor &an det att

föreningen efter förfallodagen anmanat honom att

fullgöra sin betalningsskyldighet eller om

bostadsrättshavaren dröjer med att betala arsavgift, när

det gäller bostadslägenhet, mer än L'1lvecka efter

förfallodag, när det !,>ällerlokal, mer än rva vardagar

fran förfallodagen,

2 om bostadsrättshavaren utan erforderligt tillstand

upplater lägL'1lheten i andra hand,

3 om lägenheten används i strid med § 15 eller § 16,

4 om bostadsrättshavaren eller den, som lagenheten

upplarirs till i andra hand, genom vardslöshct är

vallande till att det finns ohyra i lägenhercn eller om

bostadsrättshavaren genom att inte, utan oskäligt

dröjsmål, underrättat styrelsen om att det finns ohyra i

lägenheten, bidrar till att ohyran sprids i fastigheten,

detta gäller även mögel och sYampangrL'PP,

5 om lägenheten pa annat sätt vanvardas eller om

bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplarirs

till i andra hand, åsidosätter nagot a,' "ad som skall

iakttas enligt § 14 vid lägenhetens begagnande eller

brister i den tillsyn som enligt samma paragraf åligger

en bosradsrättshavare,

6 om bosradsrärtshavaren inte lämnar tillträde till

lägenheten enligt § 13 och inte kan "isa giltig ursäkt för

detta,

7 om bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldigher

och det rnastc anses "ara :1\' synnerlig vikt för

föreningen att skyldigheten fullgörs, samt

8 om lägenheten helt eller till väsentlig del arrvänds för

näringsverksamher eller därmed likartad verksamhet,

vilken utgör eller i vilken till en inte ovåscntlig del ingar

brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella

förbindelser mot ersärrning,

Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger

bostadsrättshavuren till last är av ringa betydelse, Föreningen

är skyldig att "id störningar hantera detta med samma

skyndsamhet som gäller hyresrätt.
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§20
Uppsägning som anses i § 19 första stycket 2, 3 eller 5-7 far

ske endast om bostadsrättshavaren later bli att efter tillsägelse

vidta rättelse utan dröjsmal. Detta innebär att rättelse skall

ske inom 14 dagar efter tillsägelse, I fraga om en

bostadslägenhet far uppsägning pa grund av förhallande som

avses i § 19 första stycket 2 inte heller ske om

bostadsrättshavaren efter tillsägelse utan dröjsmal ansöker

om tillstand till upplatclse och far ansökan beviljad.

§21
Ar nyttjanderätten förverkad pa grund av förhallande som

avses i § 19 första stycket 1-3 eller 5-7 men sker rättelse

innan föreningen gjort bruk :1\' sin rätt till uppsägning, kan

bostadsrättshavaren inte därefter skiljas fran lägenbcren pa

den grunden, Detsamma gäller om föreningen inte har sagt

upp bostadsrättshavaren till avflytming inom tre manader

fran den dag föreningen fick reda Pa förhallande som avses i

§ 19 första stycket 4 eller 7 eller inte inom rva manader fran

den dag da föreningen fick reda pa förhallande som avses i §

19 första stycket 2 sagt till bostadsrättshavaren att vidta

rättelse,

§22
Ar nyttjanderätten enligt §19 första stycket förverkad pa

grund av dröjsmal med betalning a" arsavgift, och har

föreningen anledning a,' detta sagt upp bostadsrättshavaren

till avflytming, far denne pa grund av dröjsrnaler inte skiljas

fran lägenheten om avgiften betalas senast tre veckor fran
uppsägningen,

I väntan pa att bosradsrärtshavaren "isar sig ha fullgjort vad

som fodras för att fa tillbaka nyttjanderätten far be-slur om

avhysning inte meddelas förrän tidigast tredje vardagen efter

dm tid som angt'S i första stycket,

§23
Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning av nagon orsak

som anges i § 19 första stycket 1, 4-6 eller 1\ är han skyldig att

flytta genast, om inte annat följer a" § 2." Sägs

bostadsrättshavaren upp a,' nagon annan i § 19 första stycket

angiven orsak, far han bo har till det manadsskifte som

inträffar nännas t efter tre manader fran uppsägningen, om

inte rätten aläggcr honom att flytta tidigare,

Skadestånd

§24
Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflytming,

har föreningen rätt till skadesrand.

Tvångsf"örsäljning

§25
Har bostadsrättshavaren blivit skild fran lägenheten till följd

av uppsägning i fall som avses i § 19, skall bosradsrätten sälias

ra offentlig auktion sa snart det kan ske om inte föreningen,

bostadsrättshavaren och dc kända borgenarerna "ars rätt
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berörs a" försäljningen kommer överens om annat

Försäljningen far dock ansra till dess att brister som

bostadsrättshavaren svarar för blivit atgärdade.

§26

'l\'an/,,,,försäljning genomförs av kronofogdemyndigheten

efter ansökan a" bosradsrärtsförcningen. fraga om

förfamndet finns bestämmelser i 8 kapitlet bostadsrättslagen.

Föreningens organisation

§27
Föreningens organisation bestar a,' föreningsstämma, styrelse

och revisorer, Sryrelsen svarar för föreningens organisation

och förvaltning a,' dess angelägenheter,

Styrelse

§28

Styrclscn bestar av minst tre och högst siu ledamöter samt

högsr tre suppleanter.

Sryrelseledarnötcrna och suppleanterna väljs av

föreningsstämman för högst In ar, Mandarperioden löper

fran valdag till och med nästa eller nästnästa ordinarie

föreningsstämma. Ledamot och suppleant kan omväljas. Till

styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas

även make, alternativt sambo som stadigvarande sammanbor

med medlemmen. Valbar är endast myndig person som är

bosatt i föreningen fastighet, Om föreningt-n har statlig

bostadssubvention kan stämman utse sadan person som

starueras av lancvillkorcn för sadan subvention.

Styrclscn aligger:

att aygc redovisning för förvaltningen a" föreningens

angelägenheter gt110m att avlämna

årsredovisning, som skall innehalla berättelse om

verksamheten under aret, (förvaltningsberättelse)

samt redogörelse för föreningens intäkter och

kostnader under aret, (resultaträkning) och för

ställning "id räkenskapsarets utg:ing,

(balansräkning) ,

att upprätta budget och fastställa arsavgifter för det

kommande räkenskapsaret.

att minst en b'llng arligen, innan arsredovisning avges,

ombesörja besiktning a,' fastighet<.-n samt

inventering av övriga tillganger och

förvaltningsberättelsen redovisa "id besiktningen

och inventeringen gjorda iakttagelser av särskild

betydelse,

att iaktta god styrelse sed,

Det avilar varje medlem att ta ansvar för föreningen.
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StyrelseprotokoU

§29

Vid styrelsens sammanträde-n skall det föras protokoll, dessa

skall [usteras av ordförande och den ytterligare ledamot som

styrelsen utser, Protokollen skall förvaras pa ett betryggande

sätt och skall sättas i nummerföljd.

Beslutförhet

§30
Styrelsen är beslurför när antalet närvarande ledamöter vid

sammanträdet överstiger hälften a" samtliga

styrelseledamöter, Som styrelsens beslut gäller den mening

för vilken mer än hälften av dc narvarande röstat eller "id lika

röstetal den mening som biträds av ordförande, dock krävs

det för giltigt beslut enhällighet när för beslutförher minsta

antalet ledamöter är närvarande,

Konstituering och firmateckning

§31
Sryrclsen konstituerar ~ig själv. Föreningens firma tecknas

förutom av styrelsen, a" tva styrelseledamöter i förening,

§32
Styrelsen eller firmatecknare far inte utan föreningsstämmans

bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller

tomträtt och inte heller riva eller företa mer omfattande till-

eller ombyggnadsatgärdcr av sadan egendom. Styrclscn äger

inte rätt att teckna borgen för lan som medlem upptager för

förvärv av bostadsrätt.

Räkenskapsår

§33
Föreningens räkenskapsar är kalenderar. För varie

verksamhetsar skall styrelsen överlämna

förvalmingsbcrättelse, resultaträkning samt balansräkning till

revisorerna före april manads utgang,

Revisorer

§34
Revisorerna skall "ara en till högst tva samt <.11till högst rva

suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs pa

föreningsstämma för tiden fran ordinarie föreningsstamrna

fram ti.ll nästa ordinarie föreningsstämma. Om föreningen

har statlig bostadssubvention kan dessa utses i enlighet med

subventionens statuter,

§35

Revisorerna skall bedriva sitt arbete sa att revisionen är

avslutad och revisionsberättelsen är avgiven senast den 15

maj efter verksamhetsaret. Sryrelscn skall avge skriftlig

förklaring till ordinarie föreningsstämrna över av revisorerna

eventuellt gjorda anmärkningar, Sryrclscns

redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens

förklaringar över revisorernas gjorda anmärkningar skall

hallas tillgänglih'll för medlemmarna minst en vecka före den

Bm Boend« Cm/mU /1 B



föreningsstämrna pa vilket ärende skall förekomma till

behandling.

Föreningsstämma

§36

Fön:ning.;medlemmamas riitt att besluta
angelägenheter utövas vid föreningsstämman.

föreningens

§37

Ordinarie föreningsstämma skall hallas arligen före juni

manads utgang.

Motionsräu

§38

I'ör att visst ärende o som medlem önskar fa behandlat pa

förcningsstärnma skall kunna an~-s i kallelst-n till denna skall

ärendet skriftligen vara anmält till styrdst-n senast före april

rnariads utb>ang eller den senare tidpunkt som styrelsen kan

komma att bestämma.

Extra föreningsstämrna

§39

Extra föreningsstämma skall hallas när styrelsen eller revisor

finner skäll till det eller mr minst I/lO av samtliga

röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med

angi"andc m' ärende som önskas behandlat pa stämman.

Dagordning

§40

O_0

Pa ordinarie föreningsstämma skall förekomma:

1. Sråmmans öppnande.

2. Godkännande av dagordning.

3. Val av stärnrnoordförande.

4. Anmälan av srärnrnoordförandcs "al av protokollförare.

5. Val av rva iustcringsmän tillika rösträknare.

6. Fraga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

7. l-asrställande a,' röstlängd.

8. Föredragning ,1\' styrelsens arsredovisning.

9. Föredragning av revisionsberättelse.

10. Beslur om fastställande av resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition.

12. Fraga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

13. Fraga om arvoden at styrelseledamöter och revisorer för

nästkommande verksamhetsar.

14. Beslut om antaler styrelseledamöter, suppleanter,

revisorer och revisorssuppleanter.

15. \'0.1av styrelseledamöter och suppleanter.

16. Val av revisorer och revisorssuppleant.

17. Val av valberedning.

18. Av styrelsen till stämman hiinskjurna frager samt av

föreningsmedlem anmält ärende enligt § 38.

19. Stämmans avlutande.

6

Pa extra föreningsstämrna skall utöver ärenden i punkt 1-7

ovan endast förekomma dc ärenden för vilka stämman blivit

utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman.

Kallelse tiU föreningsstämma

§41
Kallelse till föreningsstämman skall innehalta uppgift om

vilka ärenden som skall behandlas pa stämman. ,\ ven

ärenden som anmälts av styrelsen eller föreningsmedlem

enligt § 38 skall anges i kallelsen, Denna skall utfårdas ~-nom

personlig kallelse till samtliga medlemmar gc:.-nomutdelning

eller b'l-nom postbefordran senast rva veckor före ordinarie

och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra

veckor före stämman.

§42
Vid föreningsstämman har varic medlem en röst. Om flera

medlemmar innehar en bostadsrätt gtmensamt har dc dock

tillsammans endast en röst, är dc inte överens om hur dc

skall rösta förlorar de sin röst. Röstberättigad är endast den

medlem som fullgjort sina araganden mot föreningen enligt

dessa stadgar eller enligt lag.

Ombud, fuUmakt

§43
Medlem far utöva sin röstratt ~-nom ombud. Ombudet skall

kunna uppvisa en giltig fullmakt, ej äldre än sex manad er.

Endast annan medlem, make, sambo eller närstaende som

varaktigt sammanbor med medlemmen far vara ombud.

Ingen far sa som ombud företriida mer än en medlem utöver

sin egen röst,

Biträde

§44

l'vledlem far pa föreningsstämrna medföra hÖI,'Stett biträde.

Endast medlemmars make, sambo, annan närstaende eller

annan medlem far vara biträde.

Beslut vid stämma

§45
Föreningsstämmans beslur utgörs av den mening som fatt

mer än hälften 0.'- de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal,

den mening som ordföranden biträder. Vid "0.1 anses den

vald som har fatt de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs

valet genom lottning, om inte annat beslutats a" stämman,

innan valet förrätras.

Första stycket gäller inte beslut för vilka erfordras

kvalificerad majoritet enligt bostadsrättslagen.

Valberedning

§46
Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden

intill dess nästa ordinarie föreningsstämrna hallirs.

En ledamot utSL"S till att "ara sammankallande

valberedningen.
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