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Firma och ändamå(

!I 1 Pöreningens firma ;lr boseadsrättsFörenIngen SylvesterBatan S. Styrelsen har sitt säte i Gi'teborg.
Föreningen har tlll ändamål att Fr'åm%a medlemmarnas ekonomiska Intressen Henom attiföreninBens hus upplåta %enheter åt
medlemmarna till nyttjande utan beBränsnlnB till tiden, upplåtelsen får även omfatta rnark som ligBer i anslutninB till föreningens
hus, om marksn ska ll användas sam komplement tllt I%enheten.
Medlems rätt i förentngen på grund av sådan upplätelse kallas bostadsrätt. Medlem som Innehar bostadsMt kallas
bostadstättshavare.

Medlemskap

!i2 Medlernskap i föreningen kan beviljas den som erhåller bostadsrätt @enom upplåttlse av förenlngeri eller som övertar bostadsrätt i
förenlngtins hus. Juridisk person som förvärvat bostadsrätt tlll bastadsfögenhet får vägras medlemskap.

% 3 FråBari om att anta en medlem avgt'rs av styrelseri.
Styrelsen är skyldlg att snarast, normalt inom eii månad från det att skriftllg ansökan om rnedlemskap inkommit till feiren}ngsn,
av@öra frågan om medlemskap.

Insats och avHlfter

!14 Insats, årsavBlft OCl1 i förekommande fail upplåtelseav@ift faStStBllS av styrelsen.
ÄndrlnB av insats och andelstal skall dock alltid beslutas av föreninBsst!imman. Årsavgift skall med 1/12-de1 betalas senast sista
vardagen föra varle kaleridermånads börJan om inte skyrelsen beslutat arinat.

Förenlngens löpande utgifter samt avsättn!ng tlll eventuella fondtir skall finansisras genom att bostadsrättsh;ivarna betalar årsavgiFt
till Föreningen. ÅrsavBifeerna fördelas på bostadsrättsIä5enheterna i förhållande till I%enheternas andelstal. I årsavBiften ingående
konsumtlonsavBIFter kan bertiknas efker andelstal, ytenhet eller uppmätt indivtduell färbrukninB. Styrelsen kan också bestuta att
ersättnin& för investtringar SOm är tlll llka nytta för samtliBa medlemmar, kan tas ut med lika stort belopp för ;illa bostadsrättshavare
oavsett  andelstal.

Om Inte årsavBiften betalas I rätt tld enllBt första stycket u'J,år dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från
förFallodagen till dessfull betalninB sker.

Upplåtelseavgitt, överlåtelseavRift+ pantsättningsavglff samt avglft för andrahandsuppIåtelse får tPS ut efter 5eS1ut aV styrelsen.
Överlåtelseavgift får uppgå tlll högst'2,S % OCh pantsättnlngsavBiften till hÖgSt 1 %'aV d@t prlsba!ibelopp SOm gäller Vld tldpunkten för
ansökan om medlemskap respektlve tidpurikken för underrättelse om pantstittning. Avgiften feir andrahandsupplåtelse får för en
lä@enhet årllgen motsvara högst 1D% av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för aridrahandsupplåtelsen. I det Fall en I%enhet
upplåts I andra harid under del av ett år beråknas den h%sta ttlUtna avglften efter det antal kalendermånader som I%enheteri rr
upplåten,

('verlåtaren av bostadsr;itten svarar tillsammans med förvärvarsn för att överlåtelseavgiften betalas.
Pantsättnin@sav@Iften betalas av pantsättaren.
AvBlfterna skall betalas på det säte styrelsen bestämmer.

Registrerades  av Bolagsverket  2014-10 IO ..A
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övergång av bostadsrätt

0
0

0

15 Beistadsrättshavarenfårfrittöverlåtasinbostadsr!itt.
Bostadsrättshavaren sorn överlåtit sin bostadsrätt tlll annan medlem skall till bostadsrättsföreninqen inlämna skriftli(( anmälan orn
överlåtelsen med angivande av överlåtelsedaB samttill vem överlåtelsen skett.

r6rvärvate av bostadsrätt skall skMligen ansöka om medlemskap i bastadsrättsförenIn@en. « ansökan skall anges personnummer och
nuvarande adress. Styrkt kopia av förvårvshandlingeri skall alltld bifoHas anmålan/arisökan.

Överlåtelseavtalat

4 6 Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall uppråtkas skriFtllgen ach skrlvas under av säljare och köpare. I avtalet skall
angs dtn I!igenhet som överlåtelsen avser samt köpesklllingen och tillträdesdatum. Motsvarande skall gälla vid byte eller gåva. En
äverlåtelse som Inte uppfyl ler dessa föreskrifter  är oglltJ,.

* 7 N5r bOStadSrätt öVerlåtitS tili ny innehavarei Får dennt. utöva bOStadSrätten OCH tillttThda I!ltienheten endaö öm han har antagitS till
medlem i förenlngen. En överlåtelse är oBiltiB am den person, sorn en bostadsrätt överlåtits till, inte antas till medlem i föreningen.

Ett dödsbo efter en ;ivllden bostadsrättshavare får utöva bostadsrEtten trots att dödsboet inte är medlem i röreningen. Efter tre år
från dödsfallet får färeningen dock anmana dödsboet att Inom sex månader Från anmanln@en vlsa aet bostadsrätten Ingått i
bode1n1n4en eller arvskifte med anlednlng av bost;idsrättshavarens död eller att någan, som Inte får v%ras intr!ide I ff'renlnBen,
förvFirVat bOStadsrätfön OCh Sökt medlemskap* Om den tld SOm an8iVitS i anmanlngen inte iakttaSt får bOStadsrätten säliaS på Offentli(;
auktlon för dödsboets räkninB.

En lurldlsk person som förv;lrvat bostadsrätten vid exekutiv försäljninB ellsr vid bzångsförsäljnlnB och då hade pantrått}bostadsrätten
får utöva bostadsrätten trots att den Juridlsk;i persanen inte är medlemiföreningen. Efter tre år från förvärvet får föreningen dock
uppmana den Juridtska personen att inOm 5eX månader från uppmaningen Vi5a Btt någOn, SOm Inte t"»r VågraS 1ntrsde I sreningen,
förvärvat bostadsrätten och sökt medlernskap. Om den tld som anBetts I uppmanlngen inte iakttas, Får bostadyätten sällas @enom
tvångsförsäljntng för den )uridiska personens r!ikning.

R!ltt till medlemskap vld övergång av bostadsrätt

I 8 Den som en bostadsrätt har överBått till får inte v%ras inedlemskap i föreningen om feireningen skälJ;en beir Bodta förvärvaren som
bostadsrättshavare. Om det kan antas at-i förvärvaren f6r egen del intei permanent skalt bosätta slg i bostadsrättsIägenheten har
förenlngen r;itt att vägra medlemskap.

Eri juridisk person samt fysisk omyndig person som förvtirvat bostadsrätt tlll en bostadsl;igenhet får väBras medlemskap ifÖreningen.

Om förvärvaren i strid med E)7 1:a stycket utövar bostadsrätten och flyttar lnll%enheten  innan har har antagits till medlem ha7
förenlngen rätt att vägra medlen'iskap.

Har bostadsrått övergått till maka eller sambo på vilka laBen om sambors gemensamrna hem skall tlllämpas får rnedlemskap vägras
om ft5rvärvaren Inte kommer att vara permanerit bosatti lägenheten efter förvärvet.

Den som har förvärvat andel i bostadsrått får vtigras medlemskap i föreningen om Inte bostadsrätt efter fi5rv;irvet innehas av m;ikar
eller sådana sambor på vllka lagen om sambors Bemensamma hem skall tilfömpas.

5 9 0m tn bOStadsrätt övtrgått 8enom bodelntng, ;irv, testamentei bolaBsskifks, eller Ilknande förvärv OCh förvärvaren Inte anJlts  som
medlem, får förenlnBen anmana förvsrvaren att inOm SeX månader Från anmanln&en VISa att nåBtin, SOm Inte fb vägras inträde i
föreninBen, förvärvat bostadsrätt och sökt medlemskap. Iakttas inte den kld som angetts i anmanlnBen, får bostadsrätt säljas på
offentllBauktlon förfÖrvärvarens räknlng.
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Bostadsrättshavareris rätt1gheter ach skyldjBheter

o

Fi IO BostadsrättsIiavaren skall på eBen bekastnad hålla I%enheten och med tillhörande övrlga utrymmen ( ett Hott skick. Vad sani kan
anses vara ett gott skick av@örs av styrelsen Om så skulle erfordras. Att dett;i efterlevs har styrelsen ett tlllsynlngsansvar för.
Bosfödsrättshavaren är tvunHen ah fi51ja styrelsens beslut.
R5renin(3en skall svara Tör fastlghetens skick i övrig.

Bostadsråttshavaren svarar så lunda fär  I%enhetens:
a V%gar,goIvochtaksamtunderIiBBandeskiktsåsompxempelvisuridergolv,fuktIsoIerandeskikt.
å Inredrtirig OCh utrustnlng: 5å50ni 1ednin8ar OC)1 övr18a installationer för  Vattenl avlopp, värmei ventllatlon,

svagströmsanl%Bnin@ar och el ttll de delar am dessa beflnner slg Inneil;igenheten och inte utgör stam-lednlriBar (stamlednin@
;lr det fram till I%enhetens huvudströmbrytars); i fråBa am vattenfyllda radiatorer och deras stamledninBar svarar
Bostadsrättshavaren dock endast för målning; när det gäller avloppsstammar svarar irite bostadsrättshavaren för de vertlkala
lednlngarna, dock målnJ  av dessa.

* Eldståder, rökBånHar, inner- och ytterdörrar samt glas och bå%ar i inner- och ytterfönster; bostadsräLtshavaren svarar dock inte
för må(nlng av yttersidorna av ytterfönster samt I;i@enhetsdörrarnas yttsrsldor.

Bostadsrättshavaren svarar f15r reparationl anledning av brand eller skada på stamvattenIedningstlägenheten endast om skadan har
uppkommR genom bostadsrättshavarens eget vållande eller genom vårdslöshet ellerförsummelse av någon som tillhör hans hushåll
eller Bästar honom eller annan som han har irirymtl I!lgenheten eller som utför arbeten där för hans räkning.

I fr%a om brandskada som bostadsrättshavaren inte själv vållat gäller vad som nu sagts endast om bostadsrättshavarsn brustlt i den
omsarB och tillsyn sam han bort taktta, exempeMs kontrollera om anlitad VVS-entreprenör har eforderll@a tlllstånd för sk "heta
arbeten".

Om ohyra f0rekommer il%enheten skall motsvarande ansvarsfördelning gälla som vid brand eller vattenskada.
Är bostadsrättslägenheten Färsedd med balkong, terr.iss, uteplats eller tned eBen inBånB, skall bostadsrättshavaren svara ftir
renhållnlnB och snöskottn1ng, extra vlktigt är att se till attinte snö och Is kan falla ner ach orsaka skada.

Elostadsrättshavaren svarar för åtgärder i och tillhärande I%enheten som vidtaBits av tidigare bostadsrättshavare såsom
reparationer, ombyggnader, underhåll, Installattoner mm.

Varje bostadsrättsh;ivare är skyldig a(t teckna hemf('rsäkrtnB msd bomdsrättst1ll%g.
Bostadsrättshavaren skall vld anmodan från styrelsen kunna uppvisa att han innehar hemfi5rsäkr1nB med bostadsrättstil!%g.
Den underhåIIsskyIdiBhpt som enltgt lag och dessa stadgar åvllar bostadsrättshavareri kan eiverta@as av föreninBen efter beslut på
föreninBsstämma.

@ 1l Bostadsrättshavaren får Inte Bara förändrin(;ar i lägenhsttin utan att Inhämta tillStånd från förenin8ens styrelse, detta gäller Inte byte
av ytskikt i lågenheten. Styrelsen skall ti[lhandahålla avsedd blankett för detta ändamål.

En förändring får aldri(; innebära bestående men eller olägenhet för Törenin@en eller anriari rnedlem. Alla arbeten skall utföras på ett
fackmannamässJ,t sgtt. Bostadsrättshavaren SVarar t'ar att erforderliga myndi@hetsbeslut erhålls och överlämnas till styrelsen.

Bostadsrättshavaren får inte utFöra någon form aV anl%gnings- eller by@BnadsåtHärd p:å fastigheten utsida eller i de gemenSamma
yförna utan styrelsens (Hodkännande. Eventuella sådana åtHärder som styrelsen Bodkänt svarar bostadsrhttghavaren för iframtiden. Ej
hetler får bostadsrättshavaren göra, ingrepp i bärande konstruktion, ändrlng ;)v befintliga ledningar fÖr avlopp, värme, gaSi eller
vatren, eller annan v!isentllB ändrin@ av I%enheten utan sb7re1sens medglvande.

5t=»c1ä';!! aFwww.bbcab.se
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@ 12 Bostadsrättsh;ivaren år skyldi@ att när han använder I%enheten och andra delar av fastiHheten iaktta allt som fodras fär att bevara
sundhet, ordninB och skick Inom fastlgheten. Han skall rätta sig efter de särsktlda regler sam fÖrenlngen meddelar t
överensstätnmelse med ortens sed. Bostadsrättshavareri skall hålla noggrann tlllsyri 6ver att detta också iakttas av der som h('r tlll
hans liushåll eller @äst;ir honom eller av n%on anrian som han inrymt i Itigenheten eller som där utför arbete ft5r hans räknin((.

Förernål som enllBt vad bostadsrättshav'aren vet är eller med sk)ll kan mlsstänkas vara behäftat med ohyra får inte föras in i
I%enheten.

% 13 Förtiträdars för bostadsrätisfi)renIngen har rätt att få komma In i I%enheten när färeträdaren så önskar för att utföta tillsyn eller
utfÖra arbete som förenin@en svarar för. Skriftligt msddplande skall i f0rv!lg I%gas i ItlBenhetens brevlnkast.

Bostadsrättshavaren år skyldlg att tåla sådana inskränkningar i nyttjanderätten sorn föranleds av nödvändlga åtgärder i fastigheten,
exempelvis utrotande av ohyra, underhåll, reparatföner mm.

Om bostadsrättshavaren inte lämnar tlllträde till lägenheten nar tartiningen har rätt till detl kan kroriöfo@den btisluta Om
handräcknlng.

% 14 En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra harid endast om styrelsen p,er sltt samtycke, detfö Bäller även om lå@enheten
hyrS ut delVIS. TillStånd Skall lämnas när Skäl fÖrellgger, dock maxlmalt för ett åri ta(;et. uthyrninB tlll lurldlSk person accepteras Intti.
Bostadsrättshavaren kvarstår fulR ut I sitt ansvar i alla sina delar även vid eventuell uthyrninB. FÖrenin@en har r'att att ta ut en avglft
från medlemmen vid upplåtelsel  andra hand.

fi IS Bostadsrättshav;iren får inte inrymma utomstående personer I lägenhtiten, Om det kan medföra men för förenirigen eller iiå80n
annan medlem iföreningen,

i16  Bostadsrfötshavarenfårinteanvändal%erihetenförn%otanriatändamåländetavsedda,stadlBvarandebos(adsändamål.

Hävnlng av upplåtelseavtal

6 17 0m bostadsrättshavaren inte I rätt tid betalar lnsats eller upplåtelseayglft som skall betalas innan I%enheten får tllltrEdas och sker
inte heller rädelse Inom en månad från anrnaningen får föreningen häva upplfölsgavtalet. Detfö gäller Inte om lägenheten tillträtts
med styrelsens medgivande. Om avtalet hävs %er föreningen rätt ttll skadssiånd. Skadeståndet skall hålla föreninBen skadeslöst och
ävein innehålla en ideell del.

Utdrag ur l%enhatsförteckningen

(i 18 Styrelsen 5ka11 F6ra tarteckning öVtir bostadsrättsförenInBens medlemrnar, (medIenisförteckntn@), samt förteckning över de
lägenheter som tir upplåtna rmd bostadsrätt, (Iägenhetsfl5rtecknlng).
Bostadsrättshavaren har rätt att på eBen begäran Få utdra(( ur I%enhetsförkecknInBen I fråBa om den I%ttnhst som han innehar tned
bostadsr!ltt. utdraget  skall ange;
1. daBen för  utfärdaridet

L%enhetens betecknlnB, bel%enhet, rumsantal och övriga utrymnien
daBen för Bolagsverkets reBistrerlnB av den ekonomiska planen som ligBer tilf Brund för upplåtelsen.
sostadsrättshavarens  namn

InSatsGn för  bostadsråeten

Vad SOrn finns gntecknatl fr%a om pants!lttningen av bostadsrätten
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Förverkands, upps;igntng

o

@ 19 Nyttjanderätten till en I%enhet som innehas med bostadsrätt och som tl)lträtts är med de beBränsnin@ar som föjer  nedan förverkad
och föreningen således berättlgad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttnlnH,

1 ombostadsrättsh;ivarendrölermedattbetalainsatselIeruppIåtelseavgiftutävertväveckorfråndetattföreningenefter
förfalladaBen anmanat honom att fullHöra sln betalninBsskyIdlghet eller om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavBlft
eller avgit't För andrahandsupplåtelse mer än eri vtt.ka efter fårfallodaB n;ir det BFiller bostadsl%enhet eller msr än två vard;ig;ir
från förfallodagen när deit gälmlokal.

2 ombostadsrättshavarenutanerforderIiBttiIlståndupplåterl%enheteniandrahand,

3 om I%enheten användsl strld med Ei 15 eller Ei 16,

4 om bostadsrättshavaren eller den, som I%enhtiten upplåtits tilHandra hand, Benom vårdslöshet är vållands till att det flnns
ohyra I I%enlieten eller om bostadsråttshavaren genom att Inte, utan oskälige drölsmål, underrättat styrelspn orn att det flnns
ohyra{l%enheten, bidrar till att ohyran sprlds i fastigheten, deLta Bäller även möBel och svampangrepp,

5 om I%enheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren eller den, som I%enheten upplåtits till i andra hand,
åsidosätter n%ot av vad som skalt iakttas en%t !i 12 vtd I%enhetens begagnands eller brists i den tillsyn sorn enl%,t samma
paragraf åligger en boskadsrättshavarei

6 om bostadsr!ittshavaren inte lämnar ttllträde till I%enheten enllgt 6 13 och irite kan vlsa giltiB ursäkt ft)r detta,

7 om bostadsrättshavaren intg fullgör annan skytdi(;het och det måste arlSeS vara av synnerlig vlkt för föreninBen att sky(diBheten
fullgörs, samt

8 0m lägenheten helt eller till våst!ntllg del användS för näringSVerkSarnhet eller därrned likartäd verksanihet, Vilktn utgör eller I
vilken till en inte oväsentliH del InBår brottsliBt ft)rFarande eller f6r tlllF'lllga sexuella färbindelser mat ersFlttninB.

NytLlanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last år av rln@a betydelse. Pöreningen är skyldlg atk vid
stäföingar hantera detta med samma skyndsamhet sOm gäller hyresrätt.

q 2C) UppsägninB som anses I 6 19 första stycket 2, 3 eller 5-7 får ske endast om bostadsråttshavaren låter bll att eFter Ulls%else vidta
rättelss utan dräJsmål. Detta Innebär att rättelse skall ske inom 14 dagar eFter tills%elss. l fråga om en bostadsläBenhet får
uppsägning på grund av förhållande som avses i fi 19 första stycket 2 Inte heller ske orn bostadsrtittshavaren efter tillsägelse utan
dröismål ansöker om tlllstånd tlll upplätelse och Tår ansökan beviljad.

@ 21 År nydjanderätten feirverkad på Hrund av förhållande sorn avsesli 19 fi5rsta stycket 1-3 eller 5-7 men sker rättelse inrian Bren1n(4en
@lort bruk av sin rätt tlll upps%ning, kan bostadsrättshavaren Inte därefter skilJas fråri lägenheten på den grunder. Detgamma gäller
om förenlngen inte har sagt upp bostadsrättshavaren tlll avflyttnlng Inom tre månader från den daH föreningen flck reda på
Förhållande sorn avses i F3 19 första stycket 4 eller 7 eller inte iriom två rnånader från den dag då röreninBen flck reda på förhållandti
som avses i % 1'J första stycket 2 sagt till bostadsrättshavaren att vidta rtittelse.

@z2 Är nyttjanderFitt'en enltgt 419 fe+rsta stycket förverkad på Brund aV drö4små1 med betalrilng av årsavglft eller avBift teir
andrahandsuppIåtelse, och har rbreningen anledning aV detta Sagt upp bösfödsrätt5haVaren till avflyttning, Får denne på grurid aV
dröismålsk inte skiljas från I%enheten om avHiften betalas senast tre veckor från upps%nirigen.

I väntan på att bostadsr;ittshavaren visar si@ ha fullBjort vad som Fodras För att få tillbaka nyttlanderätten får beslut om avhysnlnglnte
meddelas förrän tldigast tredjs vardagen efter den tid som anges I första stycket.
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@ 23 S%s bostadsrättshavaren upp kill avflyttning av iiågon orsak som anBes i E) 19 första stycket 1, 4-6 eller 8 tir han skyldig att flytta
8enaSti om inte annat fr  aV j23.  5ägS bostadsrättshaVaran upp aV någon annan l G 19 förSta StyCket angiven Orsgk, får han bO kVar
tlll ds  månadsskifte som inträFfar närmast efter tre månader Från upps%ningen, om Inte rätten ål%ger honom att flytta tidigare,

Skadsstånd

@ 24 0m föreningen sä@er upp bostadsr;ittshavaren till avflyt(ning, har föreningen rätt till skadestånd.

TvångsR)rstiljning

'j25 Har bostadsrättshavaren blivit skild frårl lagf!nheten till fOIJd aV klppsagning I fall SOm aVSeS i ! 19i Skalf 50sfödsratten sällas på
offentlig auktlon så snart det kan ske om inte föreninHen, bostadsrättshavaren och de kända borgenärerna vars rätt berörs av
försäljninggn kommer överens om annat. Förs;illnlnBen får dock anstå tlll dess att brister som bostadsrättshavaren svarar för blMt
åtgärdade.

Th 26 Tvån@sförsäljning @enomfÖrs av kronofogdemyndigheten sfter arisökan av bostadsräetsRlreningen. I fråga om förfarandet finns
best!lmrnelser i s kapitlet bostadgr!lttslagen.

Föreningenii organisatlon

% 27 FöreninHems or@anisation består av förenlngsstämma, styrelse och revlsorer. Styrelsen svarar för föreningens orBarilsatioii o(h
förvaltning  av dess an@elägenheter.

Styrelse

fi28 StyrelsenbeståravminsttreochhögstsjuIedamötersamthögsttresuppleanter.

Styrelseledamötema och suppleanterna väljs av föreningsstämman Feir högst två år, Mandatperloderi löper från vaidag till och med
nästa eller nästnästa ordinarie färeningsst;imma. Ledamot och suppleant kan omvällas. Till styrelseledamot och supplsant kan
förutom medlem VäljaS äVen make, alternativR SambO SOm stadiRvaramds gammanbör med medlemmen. Valbar är endast myndig
person som är bosatt l föreningen fastighet. Om föreningen har statlig bostadssubvention k;in stärnman utse sådari person som
statueras  av länevillkoren  för  sådan subventlon.

Styrplsen åli@ger:
att avge redovlsninB fi5r förvaltnlngen av föreningens angel%enheter geriom att avlämna årsrsdovisninB, som skell Innehålla

berättelse am verksamheten under året, (förvaltnin@sborätteIse) samt redo5('re1se för förenlnBens Intäkter och kostnader
under året, (resultaträkning) och för  ställning vid rtikenskapsårets utgång, [balansräkninB).

att upprättabudgetochfastställaårsavgifterfördetkommanderäksnskapsåret.
att mlnSt en gån8 årliHen, innari årsredovisning avgesi ornbesörla besiktriinB av fastiBheten sarnt inventerinB av öVri8a

tillBångar OC+1 I förvaltnIngsberättelsen redovlsa vid bsgiktnlngen och inventeringen glorda 1akttaBelser av särskild
becydelse.

att  iaktta god qrtilse  sgd.

Det åvilarvarje rnedlem att ta ;insvar Föriföreningen.

Styrelseprotokoll

% 29 Vld styrelsens sammanträden skall det föras protakoll, dessa skall }usteras av ordförantt och den yttsrligare ledamot som styrelsen
utser. Protokollen skall förvaras på ett betrygBande sätt och skall reglstreras i nunimerföljd.
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Bes1utförhet

fi 30 Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamÖter vid sammanträdet överstl(;sr hälften av samtliBa styrelseledamöter. 5om
styrelsens beslut Bäller den merilng för vllken mer ån hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den menin@ som bltråds av
ordför;inde, dock krävs det f('r Biltigt beslut enMlllghet når för heiilutl'örhet minsta antalet ledamöter är närvarande.

Konstituaring och firmateckning

% 31 Styrelsen konstltuerar sig själv. FärenlnBens firma tecknas förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter I rörening.

!i32 Styrelsen eller flrmatecknars får irite utan Föreningsstämmans bemyndlgands avhtlnda föreninBen dess fasta egendam eller tomträtt
och Inte heller riva eller fÖreta mer omfattande tlll- eller omby@gnadsåtgärder av sådan eBendom. Styrelsen %er Ints r)itt att teckna
borgen för lån som medlem upptager fdrft)rvärv av bostadsrätt

Räkenskapsår

Th 33 PörpnlnBens räkenskapsår är kalsndgrår. För vade verksamhetsår skall styrelsen överlämna Förvaltningsber!lttelse, resultaträkninB
s,imt balansräknin@ tlll revlsorerna före aprll månads utgång.

Rsvisarer

!t 34 Revisorerna skall vara en ti)l högst två samt högst två suppleanter. Reviseirer och revisorssupplganter välls på förenlngsstämma för
tiden från ordinarie föreningsståmma fram tlll nästa ordinarie förenlnBsstämma. Om fi5renin(;en har statliB bostadssubvention kan
dessa utses i enllghet med subventlonens statuter.

q 3S Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att rsvisionen tir avslutad och revisionsberätteIsen är avgiven senast den 15 rnal efeer
verksamhetsåret. Styrelsen skall avHe skriltllB Förklaring till ordinatle föreninBsst!lmma över av revisorerna everituellt gjorda
aiimärknlngar. Styrelsens redovlsninBshandIingar, revisionsberättelse och styrelsens förklarlngar över revlsorernas 7arda
anmtirkningar skall hållas tlllgängllga F('r medlemmarna mlnst en vecka före den ffireningsstämma på vllk(!t ärende skall förekomma
till behandllng.

Föreningsstämma

!i 36 FöreningsmedIemmarnas rätt att besluta i fi5ren1ngens angelägenheter utövas vid Förenln@sstämman.

137 ördinarie förenln@sstämma skall hållas årliBen fi5re juni månads utgånH.

Motionsrätt

j38  För att vlsst ärende som medlsm önskar få behandlat på föreningsstämma skall kunna angss i kallelsen eill denns skall ärendet
skriftligen vara anmält till styrelsen senast före april månads ut5åri5 eller dsn senare tidpunkt som stvrelsen kan komnna att
bestämma.

sxtra föronlngsstämma

a 3!) Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner sk;ill till dek eller när minst :i/:i.a av samtllga röstberättigade
skriftligtin bedr det hos styrelsen med anBivande av ärende som änskas behandlat på stämman,
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Dagardnlrig

% 4CI På ordlnarie försnln((ssttlmma sksll förekomma:
1. St;immansöppriande.
2. Godkännaride av dhgordninB.
3. Val av stämmoordförande.

4. AnmälanavstämmoordförandesvaIavprotokollförare.
5. Val av två iusterlrgxmän  tllllka röstföknare.
6. Fråga om stämman bllvit I utlyst I enllBhet med stadBarna.
7. Fastställende av t6st1!ingd.
8. FöredraBninB av styrelsens årgredavisnlng.
9. F('redraBninBavrevisIonsberätteIse.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräknfög.
1L Beslut om resultatdIspositlon.
L!. FyåBa om ansvarsfrlhet rör styreIsetedamöterna.
13. Fråga Om arvaden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
14, Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revIsorasuppleanter.
1S. Val av styrelse(edam('ter och suppleanter.
16. Val av revisorer ach revisorssuppleant.
17. Val av valberedning.
18. AvstyrelsentilIstämmanhänskjutnafr%orsamtavförenin((smedlemanmältärendeenIlBtfi3JI.
19. Stämmans  avlutande.

På extra fören}nHsstämma skall utöver äi'enden i punkt 1-7 ovan endast förekomma de ärenden för vilka stämman bllvit utlyst och
vilka angetts I kallelsen till stäniman.

Xallelse tlll  fårenlngsstärnma

4 41 Kallelse tlll föreningsstämman skall Innehälla uppglft om vllka ärenden som skall behandlas på stämman. Även ärenden som anrnälts
äV styrelsen eller Förenln@smedlem enligt (i38 skall an@es I kallelsen. Denna skall utfördas Benom personllg kallelse eill samtliga
medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast två veckor före ordlnarle och en vecka före extra föreningsstämma,
dock tldlgast fyra vsckcir före stämman.

@ 42 Vld föreningsstämman har varle medlem en röst. Om flera medlemmar inneher en bostadsrätt ((emensamt har de dock t1llsammans
endast en röSt, är de inte averens Om hur de 5ka11 raSta förlorar de Sln rest. sastberätti8ad är endast den medltim som iltg)art  5ina
åtaganden mot föreningen enllgt dessa stadHar eller enliBt lag.

Ornbud, fullmakt

i43 Medlem får utöva sin rösträtt Benom ombud. Ombudet skall kunna uppvlsa en glltlg daterad fullmakt, ej äld,re än sex månader.
Endast ann;in medlem, make, sambo eller närstående som varakdgt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ingen får 5j 5am
cimbud företräda mer än en medlem utöver sin eBen röst.

Vld beslut om ombildning av hyresrätt till bostadsrätt (enl BRL 9 kap j19) har ett ombud rätt att Företräda mer än en medlem utöver
sin eBna röst.

Biträde

@ 44 Medlem får på föreninRsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmarS make, Sam50, annari nårståends eller annan
medlem Får vara biträde.
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Bestut  vid  st!lmma

0

9 4S FärenlnBsstFimmans beslut utBi5rs av den mening som fått mer än hälften av de avlvna rösterna eller, vld Ilka röstetal, dein menlng
som ordfi)randen biträder. Vid val anses den vald som har fätt de flesta rösterna. Vld lika röstetal avge)rs valet @enom lottninB, om
inte annat beslutats av stämman, innan valetförrlttas.
Första stycket gäller Inte beslut för vi)ka erFordras kvalificerad maJorltet enltgt bostadsr;ittslaBen.

Valberadning
@ 46

Vid ord{narie föreninBsstämma utses valbersdnJ  för tlden Intlll dess nästa ordlnarle förenln@ssUmma hållits.
En ledarnot utses till att vara sammankallande i valberedningen.
ValberednlnBen skall färeslå katididater tlll de färtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas på färeningsstämman.

Stämmoprotokall

@47 0rdTörandeskalls6rjaförattdetförsprotakollvidförsninBsstämman.IfrågaomprotokolIetsInnehålIgäIler
1 attröstlänBden,ornsådanupprättats,skalItasinIelIerbIl%@asprotokollet
2 attst;immansbssIutskaIlförasinsamt

3 öm omröstnln@ har ;y,t rum + att rtsultatet  an[es.
Det Justerade pratokollet från förenlngsstämman skall hållas tillgängligt För medlernmarna senast tre veckor eFter stämman.

Meddelanden  till  medlenimarna

G48 MeddeIandetiIlmedlemmarnaanslåspfflmpli@platsinomförenin@ensfastlghetellerBenomutdelningeIIerpostbefardranavbrev.

Fand

% 4SI Iriom f('reningen skall f(!ilJande fond bildas:

Fand för yttre underhåll,

Till fOnd fär 7ttre underhåll 5ka11 årligen aVSättaS ett belopp mot:warande minSt 04S % aV fasti@hetens taxerlngsvärde. I det fall en
sErskild underhållsplen fär R)reningensfastl@het ta@its fram skall årlig avsättnlnB till fonden görasi enliBhet med denna plan, I-länsyn
tages därvid tlll den aktUella kostnadsnivån för underhåll cich UII nödvändlg drdesäkring av tidigare fonderade medel.
Den VinSt SOm kan uppstå på rbreningens verksanihet gkall ba1anS8raS t ny räknlnB, delas ut eller fonderas.

Vinst

!150 0m feireningsstämman beslutar at! uppkammpn vinst skall delas ut skall vinsten fördelas mellan medlemmarna i flörhållandB tlil
lägenheternas insatser eller andelstal.

upplösning  och Ilkvidation

@51 omföreiiinHeriuppIösesskaIlbehåIInatllIBån@art1Ilfallamedlemmarnaiförhå1IandetllII%enheternasInsatsereIler;andelstal.

(5vr1gt
*54 I allt, varöm el här SärSkilt StacBatS, 8ä11er bOStadsrätffllagen, lagan Om ekonomiska föreningar Samt öVrig lagstiftnlng. Ovanstående
stadgar tlr antagna vld en sxtra föreninBsstärnma den 18 september 2C114.
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