214O676
‘‘

Stadgar l Sca

ndrninga TimDIOei

STADGAR FÖR BOSTADS RÄ1TSFÖREN[NGEN TANTOTORGET
FTRMA, ÄNDAMÅL OCH SÅTESORT
II

F&eniaigena finna ir Bostadsrätisfrcningen Tantorget.
Föratingen har till Indanål att frlinja medlemmarnas e wxsmska intressen genom att i föreningens
hus upplita boatåder It medlemmarna till nyttjande utan tidsbeØnsning. Medlems ritt 1 föTeningen
på rund av sådan upptåtelse kahn bostedarått. Medlem som inadiar bostadaritt kallas
bostadsdttshavare,
Styrelsen har sitt die i Stockholms kommun, Stockholms liii.
MEDLEMSKAP
12

Medlemskap i föaningen kan bevi!jas den som erhåller bostadaritt om uppikdac sv föreningen
övta bositt 1 foemingns hus. Juridisk pesam r v1is medlemskap.

13

Frågan om att anta en medlen avgörs av styrtliea.

Styrelsen fr skyldig att mst, normalt inom en månad från det au skriftlig anaökan om medlemskap
kcun in till frngen, avgöra frågan om medlemskap.
INSATS OCH AVGIFTER

14

Inu’, årsavgift och 1 förekommande fall upphitehieavgft faiKlh ev styrelsen. Ändring sv insats
skall dock alltid besl av
iLnstgnmian.
P&eningens löpande konader odi utgifter samt avdtg till fonder skall finmidersi genom att
bostadarättsbavarna betalar årsavgift till en1iigcn. Äraavgiftania eddan på bostadaritra
ligamhetam. 1 b1flsnde till lågerihetanas e1Mal. 1 årsavgiften ingiemle koslnada t ‘drmc och
vmvatten, el renUllnia eller konaimticesavgifter bo 1 fråga n lokal beru efter förbrukning

ella

ytenliet..
Årsavgiften skall betalas wiast sista vmdaga, före varje blendennånads b&jan om inte styrelsen
batat amai.
För tiflkommande oyttighctcr som utnyttjas endast av visa medlemmar såsom uppikelse av
p.aingsplaLs, extra f8riidsutrmrnc ocb dyl 4år sÄrskild ersÄttning som bastånis ev styrelsen
4
Upplårdacavgift, öveslkdsø- och pan biingaavgift r tas ut efter beslut av styrelsen.
Övcrlkdsoavgiften Ir iqpgå till höpL 2,5 % och pantsåltmngsavgiftei till högst 1 % av det
hesbelopp som gÄller vid tidpimkien för ansökan om medltkip respektive tidpunkten för
ittalse up.nIdttning

av bostadsritten warar tillsammans med förvkvaren solidariskt för att
övalitelseavgiftea betalas.
Pantaitiningsavgiften betalas av pantdttaren.

Registrerades av Bolagsverket 2008.05-21
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Avgifter skall betalas på det sätt sn styrelsen bcstämmer Om inte årsavgiften betalas 1 rätt tid enligt
fa stycket utr dröjsmälsrLnta enligt räntelagen pi dan obetalda avgiften från förfallodagen till
desa Ml betalning sker, semt piminnelseavgift enligt föionlningai (19S1:1C57) ont ersättning för
inkauokostmdu mm.

ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÅTF
§5
Borättahavaran Mr fritt överlät. sin bostadsr4tt. Pötvärvere av boatadsrätt skall elaiftligcn
enaöka om mllanskap 1 bostadsrIttsfngen. 1 ansökan skall an personnummu och
hittillsvarande .dr. Överlåtaren skall till styieben anmäla sin nya adresa.
Bostadsrittdtavare som överlåtit sin bostadarätt till annan medlem skall dL] bosladaiättsföreningen
inlämna sbiftlig anmälan om övezikalsen med angivande sv överlåteliedag samt dli vem
överlåtelaezi skett.
Styrkt kopia av föMrvshandlingen skall alltid bifogas

nIla&ansökan.

ÖVERLÅTELSEAVTALET
§6
Ett avtal om överlåtelse om bostadsrltt genom köp skall upprättas abifihlgan odi akiivee under av
sälj och köparen. 1 avtalet skall ezigas dan Mghht som överlåtaren avser samt köpeskilllngen.
Motsvarande skall gälla vid byte eller giva. En övariåfrlse som inte uppfyller d lörukriftar är
ogiltig.
§7
När bostaätt verLåtits till en ny innehavare. Mr d utöva boetadaräflen odi flytt. In i
lägenheten endast om han har antagits liii medlem i föreningen. En överiltel.. är ogiltig cm dm som
en boetadarätts övtailtits till inte antas till medlem 1 föreningen.
Dödsbo efter en avliden bostadarittahavare för utöva bostadarättan trots att dödsboet inte är medlem i
fihenini. Ef.u tre år från dödsfallet för förenini dock emnana dödsboet att inom am minsder
frän anmaningcn vias att bostadaråtten ingått i bodclning eller savskifte mcd inledning ev
bostad ttelaivarens död dlv att någon, som inte Mr vägas inträde i föraningezi, förvärvat
bcetadsrätten och sökt medlemskap. Om dan tid som angetts 1 enmaningen inte iakttas för
bcntadsrättezi säljas på offentlig eukdon för dödoets räkning.
RÅTF TILL MEDLEMSKAP VID ÖVERGÅNG AV BOFADSRÅTF

Dan som en bostaderän har övergått till för Inte vägras medlemskap om föreningen skäligen bör
rätt vare
1 Om det kan antas att förvirvaren för egen del inte
permanent skall bosätta sig i bostadarättaläganhetan har föreziin rått att vägra medlemskap.

— föavirvaren som b

Om förvirvmen 1 strid med 17 första stycket utövar bosiadaritien och flyt in 1 lägenheten Innan
han antagits till medlem har föreningen ritt att väga medlemskap.
Enjuxidisk person amn er medlem i bos darättaförmungen för inte utan samtycke sv styrelsen genom
överlitelse förvärva bostadarätt till en bostadaIIet.
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Den som har förv*rvat andel i bostaditl fk vägru medlemskap i föreningen om inte bostadadtien
efter förvårvet inndiss av makar ellar sådana sambor på vilka lagen om sambora geniamma han
skall tillämpas.

§9
Om en bostadsritt övergått genom bodelning, arv, testamente bolagaskiften eller liknande förvirv
och förvårvaren inte antagits till medlem, får föreningen anmana förvirvaren att inom sex månader
från anmaningcn visa att någon, som inte r vigrea intride 1 föreningm förvirvat bostadsrittai och
sökt medlemskap. iakttas inte den tid som angetta i anmaningen,
bostadsritten dijas pi offentlig
auktion for förvirvaraii räkning
110
En övulåtelse år ogiltig om den som bostadaritten överlåtits till vigras medlemskap i föreningen.
Detta giller inte vid exekutiv föisiljning eller tvångsfördljning enligt bestlmmdaerna iS kapitlet
Badedtislagen. Hari dessa fall förvårvaran inte antagits som medlem, skall föreningen lösa
bosladarätten mot skålig eraitbng,

En överlåtdac är också ogikig om överiåtclsebandlingen Inte uppfyller formbavcn enligt lag.
EOSTADSRÅTFSHAVARENS RÄTFIGUET1R OCH SKYLDIGHETER

liii
Bostadsrittsh.varcn skall på egen bakostnad hålla lägenhetans inre med tillbörande övriga utrymmen
1 gott skick. Det gäller ivan mark om sådan ingår 1 upplitelsen. Föreningen svarar för reparationer av
de stamledningar för avlopp, värme, ps, cl och vatten som t&ngen försett lägenheten maL
Föreningen svarar också 1 öviigt för att fastigheten hålls 1 gatt skick
Boatadarättshavarcris ansvar för lägenheten omfattar:
1. Epa installatonar
2. P.innmens väggar, golv och tak samt imderligginde fuktisolerande skikt
3. Inredning och utrustning 1 kök, badrum och övriga rum och övriga rum och utrymmen tillböriga
lägenheten såsom lainhigar och övriga Instaflationen Mr vatten, avlopp, vinna, ps, ventilation
och el till de delar dessa befinna sig Inne i lägenheten och inte år starnlabdngsr,
eva 8maanlägninger målning ev vattaifyllda rediatora och itamlcdnlngai i fråga om
etledningar svarar bostadarittahavaren endast from lägenheten. underccnWal (pzoppskäp)
-

4. Oolvbrurmar, cidstider sant rökging.r i anslutning därtill, nma• och yttadörnr samt glas och
hågar i in»- och ytterfön bodadttshavaren
ck inte för målning av ytteraidor av

yttardörrar och ytterfönster.

5. Till lägenheten hörande mark

Bostadarättahavaren svarar för reparation i anledning ev brand eller vattenledningaakada 1 lägenheten
endast om skadan har uppkommit genom bostedarittshevarens eget vållande eller psom vårdslöshet
eller försummelse av någon som tillhör hans hushåll eller gästar honom eller av annan sam Inrymt i
lägenheten eller som utför arbete dk för hans räkning. Samma ansvarsfördelning gill om ohyra
förekommer i ligenheten.
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1 frAga om brandakada som bo
Ushavaran inte sj1v vallit g11er v n nu angta endast om
badarittahavaran bnt i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta. Samma ansvarf&ddning

gllu om obyra Mrekomm 1 tMgtmheten.
Är hos adar slågenheten frsedd med balkong, ti uteplatu eller mcd an IngAg, skall
boadIttshavaren svara för tenhållning och snöskottrnng.
Bas adarittaföreningan 2r åta sig att utfllm sådan undetiål1s&gkd, som soligt vad ovan sagt
bostadsrittshavuai skall svara Mr Bhii hirom skall fallas på föreningaatårnnia och Mr andast avse
åtgirder som Mretas 1 samband med omfattande mderh1ll eller cmbyiadar av föreningens hi
rillahavarans liganhat
som b6r b

Bo*dsrittshavamn svw Mr Itgirder 1 ligeaheten som vidtagits av tidigare boittihavare
1 underhåll, imtallationan m m
såsom raiaticnar
112
Bcistadsrittehavarso Mr sedan lIietso (illiråtts, förda föråndringm 1 lågenhetat. Vlig
förmndring Mr dock f&ctu endast efter anmålan till ityrdaan och under Mrutdttnng att den inte
medför man Mr f&cmn dier annan medlem.
Som visentlig förkidiing riknas bl. a alltid Iörialdng som ksivar byanjov dier itmebår dring av
ledning för vatten, aviopp eller vinna. Bostadariftahavaren svarar för att erforderliga
myndighetstitlatårad erhålla.
113
Bostedsrittahavaien fr skyldig ‘if når han anvinder ligenhctai och andre delar iv frdgbden Iaktta
allt Bom fordras Mr in bevara sundhd, ordning och skick mmn fasbgheIso Han skall ,itti sig efter
do ahakilde regler som lörardngso meddelar 1 överenssiåmmolse med tsos sed. Bostadarittahavaran
skill hålla nogann tillsyn vu att detta också iakttas av dan n hör bfl hans hushåll eller gislir
lxssom eller av någon annan som han insmt 1 ligenbeten eller som dår utför anbite Mr hans diming,
Föremål som soligt ved bostadeultidiavaran vet fr eller med skål kan mlistlnku vara bii1tit mcd
diymMrinteförasinhllgmdidarL
F&dddire för bostadarit iförandugen bar rått a koimna i Ilgenhdui dr det behövs Mr tillsyn
för att utMra arbete sam föreningen svarar för. Når boitanisråttan ski]1 alijas pi offentlig
anktion, Är bosta&åusbavaren skyldig att låta visa ligaubetso vid limplig tid. F&emn skall se tilJ
att boseadaråttabavanan inte drabbas av större olÄga*iat in nödvindigt.

Bostadsrihavancn fr skyldig att tåla sådana inskrÄnkningar i nyqjanderåttm som föranleda av
nödvÄndiga itgårder Mr ifl ilhota ohyra i fastigheten, ivan cm hans ligenh inte besviru av ohyrs.
Om bostadaritishaveren inte limnar Micungni tilhride till ligaihalari, når föreningen har ritt dårtill,
kan atyrdscn ansöka am haridråckning.
Det Mlg bostadaråttahavaren au teckna och vidmakthålla hemförsåbing och dirtill så k1l.d
iillåggsförallaing för bostadaråtL
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UPPLÅTELSE AV LÄGENHET 1 ANDRA HAND

§ 15

En bostudsrättshavare a upplåta hela sin läihet i andra hand endast om styrelsen gat sitt
samtydce. VigTar styrelsen att ge alf samtycke till en andrahandsupplåtelse Mr bostad.rittshavercn
ändå upplåta hela sin lägenhet i andra hand, om han under viss tid Inte har dulSile ett anvanda

lgenhetezi och hyresnänmden lämnar tillstånd till upplåtelsen. tt tillstånd till sndrahandsuj111clscn
nsastillv tid ochförenasmed villkor.

• kanb

Bctadsrittshavaren som önskar upplåta sin lägaiket 1 andre hand skall akrifiligen hos styrelsen
eMöka om mcdgwande tiU upplåtelsen. 1 ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, mdat vilken tid
den skal) pågå .amt namnet och personnumret på da, till vilken lägenheten skall upplåtas i andra
hand.

§ 16
Boatadalshavarci Mr inte iniymma utomstående pascnerl lägenheten, om det kan malföra men
för föreningen eller någon annan med1 1 föreningen.
§17
Bostadatittaliavaren Mr inte använda lägenheten för något annat j’d”iM ln det avsedda. F6rngcn
lär dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydde. för föreningen eller någon annan
medn 1 föeninp
MEDLEMS- OCH LÄGENKETSYÖRTECICNING

• ia
Styrelsen skall föra töfteckning över bostad
atöraningena maflanmat (mcd1anatöteckning) sant
förtedcning övar de lägenheter som är upplåtne mcd lmstadftt (ligdietstbrteckninaJ.
Boatadsrittahavae har ritt att på sbfflig begäran få utdrag i låga etaförieckningen 1 frip om dai
lägenhet som han innehar mat bostadarätt. Utdmgel skall ange
1. Dagen för utMidandet
2. ljgenhetens beteckning
3. Dagen för Bolagsvaket. regialrering av den skoncnniska p’anen som ligger till gnznd för
4. Bo.tndsråflzhav.rens namn
5. insatsen för bostadaittan
6. Vad som finns antecknat 1 fråga om pantelitning av bostadsrlttan

HÄVNING AV UPI’LÅTELSEAVrAL
§19
Om bosrittabavaren inte i ritt tid betalar insats eller upplätclacavgift som skall betalas innan
lägenheten får ti1lIdas och sker inte heller rättelse inom en månad från akiiftlig anmaning Mr
föreningen häva upplåtdaeavt.Iet Datta gäller inte om lägenheten tillrätta med styrelsens
malgtVssKle.
4

Om avtalet häva har föreningen rätt till skadastånd.
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FÖRVEJtICANDli, UPPSÄGNING

§ 20

Nytijanderliuten till tgenhet som innehas med bcstadsrlitt odi som tilitritts lit med de begrånsningar
som följer nedan förverkad och föreningen således beTflttipd att sågs upp bcstad&ittsbav.ren till
avfiyttrnng,
1) om bostadsråttsbavarai dröjer med att betala insats eller u
te1svgifi ut5ver två veckor från
det att föraninan efter fallodagen anmwiat honom a Migöra Bin b nlngsskyldighet eller
om bostadsrittsbaveren dröjer mcd au betala årsavgift eller rintrkmmader d föteningen står
som borgenaman dier kredilgivare genteniot b adaråttahavaren mc in ci vecka från
förllodegc
2) om bostadarittahaverci utan behövligt samtycke die, ti1Iståil upplåter ligenheten i andi bend,
3) omlAgenhetenanvksistzidmcdI l6elJci 17,
4) om bostsdsrittshavazen eller den, som agenlieten upplåtita till 1 andra lund, gsnont vårdslöshet r
villande till att det finns chyva i ligenheici eller me bo darittahavuren gomim att inte utan
oskiligt öjsmå1 widerrittat styrelsen om att det finns ohyra i ligsnhden bidrer till att ohyran
1
5) om ligenheten pi annat sitt vanvåjdas eller om bostadatiushavarci eller den, som Ilgenheten
uppitlits till 1 andra hand, isidosåttc något av vad som skall iakttas enligt 113 vid ligaibetma
begagninde eller brister i dci tillsyn som enligt sanims paraafåligger ci bosrittshavare,
boetedarittahavarci inte limnar tilitride till tigenhetan enuigt§ l4cdu han inte kan visa giltig
om
6)
ursäkt
7) me hosiedarittshavarai inte (ullgör annan sk1dighd och ilet måst. anses vera av smclig vikt
för föreningen au ikyldlgheten Mlg&, samt
8) om ligenheten helt ella till våsenulig del anvlinda för n rixigsverksenihct eller dirmed likartad
verksamhet, vilken utgör ella i vilken tilL en de ovhautlig del Ingör brottsligt f&frande eller
för tillMiliga sexuella f&binddsa mot erelittmng.
xide,ittci år kiteförvedad om det som ligger bas ln*tsbavarcn till last år av ringa betydelse.
§21
Uppsågiing som avses i §20 första stycket 2.3 ella 54 r ske endast om bostaderåtishavaren liter
bli att efter tillaigelse vidta råttelse utmi &jimå1.1 fråga am en bostlgcibd & iligoing på
grund av förhållande omn avses i §20 första stydcet 2, inte heller ske om boatadarittshavan efi
tinsigehe utan dråjomål aa5ker om tillstånd bil pplitclsen och & ansökan beviljad.
§32

Ä nsr4cAUen förverkad på rund av förhållande som avses i §20 första stycket 1-3 eller 54
men sker råttelac innan ltaningtL gjort bnk av sin titt till uppsagmng. kan bostadarittihivarci inte
di,dter skiljas fria lih’4cn på dci grunden. Detsamma giller om föradegen inte bar s upp
boeiadsrlittsbavaren ] evflyttning inom tre månader fria dm deg föreningen &kiede pi förhållande
som avses 1120 första stycket 4 eller 7 eller inte inom två månader ft4n dan dag di föreningen fick
reda på fth,tuållangk som avses i §20 första stycket 2 sagt till boetadsrittahavaren ett vidta rättelse.

Ax ny idetitten auhgt §20 företa stycket 1, fötverkad på rund ev dröjamil mcd betahiing av
årsavgift, och har föreningen mcl anledning av detta sagt upp boetadsrihavaren till avflyttning lit
denne pi grund av dröjamilet inte skiljas från tigcnheten oro avgiften betalas senast inom be veckor
fria upgnrnge
6
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1 väntan pi att bostadsr±tsbvaren visar sig ha fullgjoit vad som foidras tr tt f tillbaka
nditta fär beslut om avhysning inte meddelas f&rb efler tredje vailagcn frän den dag då
bostader1ttshavsen sades upp.
§24
Sägs bostadsdttahavaren upp till avflyttning av någon orsak som anges i §20 farsta stycket 1,4-6
eller 8 är han skyldig att flytta genast, om inte annat följer av § 23. sågs bostadarättahavaren upp av
någon annan i §20 firita stycket angivat orsak, får han bo kvar till det månadssldfte som inträffar
närmast efter tre månader från uppdgoingcn. om inte rätten ålägger honom att flytta tidigare.
SKADESTÅND
§25
Om Miiingen säger upp bostadarättebavaren till evflyttning, har föreningen rätt till skadestånd.

TVÅ]4GSFÖRSÄLJNING
§26
Bar bostadariltahavaren blivit skild från 1iiheten till följd av uppaigmng 1 fall ann avses 1120,
skall bostadaritten tvångsfsä1jas så enart da kan ske om inte reningen, bostadsj*tshavaren och
de kända borgenärer, vais rått ber6rs av försäljningen kommer övcrci om annaL Försäljningen r
dock anstå till dess att brister som bostaderlttshavaren svarar för blivit itgårdade.
§27
vångatörsåljning genomförs av kronofo
ondighetsu efter ansökan av bo
fråga n förfarande fauis bestämmelser iS kapitlet BostadsriftsLagen

Itaförertingen. 1

STYRELSE
§21
Siyre1 bår mv minst tre och högst sju ledamöter och minst en och högst tre suppleanter.

S(yrelseledamöter och suppleanter väljs av förcsdngsatämman för högst två år. Ledamot och
suppleant kan omväljes. Till styrdsdcdmnot och suppleant kan förutom aiedlani väljas ivan make

till medlem och sarnbo till medlan samt närstående som varaktigt semmanbcw med medlammen.
Valbar år endast myndig person ann är bosatt i föreningens fastighd Den som är underitig eller i
konkurs eller har förvaltare enligt föräldrabelkan kan inte väljas till styrelseledamot. Om föreningen
har statligt bostadslån kan en ledamot och en suppleant utses 1 enlighet med villkor för lånets
bvfljande.

PROTOKOLL
§29
Vid styrdse’as sammanträden skal] det föras protokoll, som justaras av ordförande och dan ytterligare
ledamot, som styrelsen utser. Protokoll skall förvaras på betryggande sitt och skall föras 1 nummer
föjd
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BESLUTSFÖRHET
30
Styrelsen är beslutror nlr antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av
samtliga styrc1s&edamötu Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mar In hälften av de
närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som biträda av ordföranden, dock fordras för
giltigt beslut aihilhlighet när Mr beslutförhet minsta antalet ledamöter år närvarande.
KONSTITUERING, FIRMATECKNING
§31
Styrelsen konstituerar sig själv Föreningens finiia tecknas av två styre)seledamötor i förening.
§32
Styrelsen eller finnatecknare Mr inte utan förerdngsatämmana bemyndigandc avhända föreningen
dess fasta egendom eller tømtrått och inte heller riva eller företa mer omfattande till- eller
ombyiadsitgärdu av Atlen egendom.

RÄKENSKAPSÅR
§33
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1-31/12 Senast en månad före ordinarie föreningsstlmma
varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna förvattningaberåttelac, rcsultatrikning samt balans
räkning
REVISORER
§34
Revisorerna skall vara minst en och bögat två saint högat två suppleanter. Revisorer och revisors
suppleanter väljs på för aingastärmna Mr tiden från ordinarie föreningastlnuna fram till nästa
ordinarie föreninpatimma. Om föreningen bar statligt bostadslån kan en ordinarie revisor och en
suppleant utaes i miIet med villkor Mr lånats beviljande.
§35
Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revision är avslutad och reviaionebaIttelsen avgiven
senast två veckor innan dan ordinarie föraiuingsathnmsn. Styrelsen skall avge abifilig förklaring 611
ordinarie Mreningsstlmma öva av revisorana eventuellt gjorda amnärbingarna.
Styrelsens redavisninphandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna
gjorde anniäilcningarna skall blues tillginajiga för mcdlanmarna minst en vecka före den
fötaungaståmma på vilkai ärendet skall föromma till bchandling.

FÖRENINGSSTÅMMA
§36

Föreningsmcdlemmemas rått att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föratingastämma.
§37
Ordinarie förcningsstäinrna skall hållas årligen före maj måneds utgång.
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MOTIONSRÄTT
För att visst ärende som medlen 6zku fl behandlat pi föreningastimma skall kimna anges 1
kallelsen till denna abu i,tndet aiftligen amnila.s till styrelsen senast e april mkds utging
eller den tid som styrelsen bestimmer.

§39
Extra frtingastimma skall hållas nir styrelsen eller revisor finner skil till det eller når minst 1/10
av semtlip röstberåttigade sbitUigcn begär det hw styrelsen med angivande av ärende som önakas
behandlat pi atimman
DAGORDNING
§40
På ordinarie föreninpstlmma skall förekomma:
1) Smnana 8om&_
2) Go&nnande av dagoidning
3) Val ev ståmmoordförande.
4) Anrnllan sv ståmmoordt&snda val ev protokolifihare.
5) Vii av två juster(nm” tillika rAbi
6) Fråga om stämman blivit 1 ‘tadlig ordning utlya
7) Putatällande av röstlängtL
8) Föredragning av styrelsens ovismng
9) Föredragning av revisorna berättelse,
10) Besh* am stiflandé ev remiltat. cdi balanaråkning.
11) Beslut om resuitatdIsposidoci.
12) Fråga om ansvarsfrihet r ‘tyrelseledaniöteni&
13) Frågi om wvodui it styTelaeled.rn&e och revisorer Mr nbikommande verbasnhctaåi.
14) Beslut om antalet styrelsdedamöler, auppluantar, revisorer och mviioruupplesnter.
15) Val av relaeledamöte och eupplesntu.
16) Val av reviaor och revisonplamter.
17) Val avvalberedmiig
18) Av styrelsen till etimmen hkjutce frignr eamt ev fömningamedlan anmält irende enligt §38
19) Stämmans avslutande
på
i
tämsi n utV
csdi nicI 1-7
ndat kmme dc äden
f& vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman.
KALLELSL TILL FÖRZNINGSSTÅMMA
§41

Kallelse U föreningastimman skall innehålla uppgift om vilka Iii som skall bdiandha på
stämman. Aven ärende som amnålts av styrelsen eller föreningamedlen enligt §38 skall anges i
kallelsen. Denna skall utfirdsa genom personlig kallelse till samtliga medlemmar osn utdc1nig
eller postbefordran sst två veckor före oalinane och en vecka t5re dra Iberiingastimm., dock
tidigast fyra veckor före stämman.
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RÖSTRÄTT
*42
Vid f&eningsstimman har vaije medlem en röst. Om flera medlemmar iimdw bostadarått
gunenswnt har de dock tilisanimans endast at röst Röstått har endast den medlem som fullgjort
sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar cfler enligt lag.
OMBUD, FULLMAKT
§43
Medla Mr utöva am töstråt genom ombud Ombudet skall företa en skzifllig, daecknad fullmakt,
Fuflniakten gEler högst en år från utMrdandeL Endast em’ian medlem, make ella anhötigi rakt upp
eller nedstigande led, nirstående som vamictigt samnwibor med modlernimat hr vara ombud. btgai
hr dacin ombud företåda mer In fern medlemmar.
BITPÅDE
§44
tingastlinnia medföra högst t bitdile. Endast medlemmats make, sambo eller
Medlem hk på
annan nårstående eller esran snedjam Mr vera bitåde.
BESLUT VID STÄMMA
§45
reningaståmmans beslut utgörs av den mening som hit mer In hliftat av de angivna rösterna eller
vid hica röstetal den mening som osdMrenden bitråder. Vid val anses dm vald som har hit de flesta
rösterna. Vid lika röstetal avg&s valet genom lottning om inte annat beslutats av stAmmen innan val
fölTidas.
Första stycket gAller inte beslut för vilka afödi.s kvalificerad majontot enligt

aderåltalagen.

VALBEREDNING
§46

Vid ordinine föranintAmm. utses valbcrcdning hör tiden intill dess nästa ordinaiie förenings
stiJnma Mhlits. Valberedningat skall fölå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall
!TåII13 pi fingastliTmia.

PROTOKOLL
§47
OrdlBmnden skall s&ja Mr att det förs protokoll vid f5reningaatlnuna. 1 fråga om protokollets
innehåll gAller
1. Att röstllngd, om sådan uppråttats, skall t in i eller biläggas protokollet.
2. Att ståmmam beslut skall föras in i protokofleL
3. Om omröstning har igt rum, att resultatet skall anges
Justuat protokoll över fämui skall ldllss tit1gAn&i för medlurnmamna senast e veckor
efter stAamn
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MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA
§48

Meddelanden till medlemmarna anslås på låinplig plats inom föreningens fastighet eller genom
utdelning eller postbefordran av brcv
FONDER
§49

Inom föresdngen skall bildas följande fonder
• Fond i& tre underhåll.
Dispositionsfond.
-

-

-

Till fond för yttre underhåll skall årligen avdttas ett belopp motsvarande minst 0,3% av thatighetens
tsxaringsvåide
Den vinst som kan uppstå på törenin verksamhet skall avsittas till diapositionsfond eller
disponeras enligt lag.
UPPLÖSNING OCH LDCVIDATION

§ 50
Om föreningen upplöses skall bebållna tillgångar tillfalla medlemmarna i föiiiMlande till
lågenheternas anddstal, Om f5reningasibnman beslutar att uppkommen vrnst skall delas ut skall
vinsten fördelas mellan medlemmarna 1 förhållande till llgenbetaiias andelital.
ÖVRIGT
För frågor som inte regleras i deasa stadgar gäller bostadarittalagen, lagen om ekonomiska föreningar
saint övrig lagstiffidng.
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