SrancAR
Katthuvudet29 (ot g m 7 | 6418-0940)
For B ostadsriittsforeningen

ocH ANPnH,tAtFtnHaR

1$
Katthuvudet29.
Fdreningensfirma iir bostadsriittsforeningen
2$
Foreningenhar till [ndamil att ftamja medlemmarnasekonomiskaintressengenomatt i
fdr permanentboendeoch lokaler till nyttjande
foreningenshus upplAtabostadsliigenheter
utan begriinsningi iid"tt. Bostadsriittiir den riitt i foreningensom medlemhar pi grund av
uppl6teisen.En upplfltelsemed bostadsriittfir endastavsehus eller del av hus. En upplitelse
f'6rdock omfattamark som ligger i anslutningtill foreningenshus, om markenskall anvzindas
som komplementtill nyttjandetav huseteller del av huset.Medlem som inneharbostadsrzitt
kallas bostadsriittshavare.
MeoLgusrep

3$
Friga om att antaen medlem avgcirsav styrelsenom annatinte fdljer av 2 kap l0$
Ansdkan om intriide i foreningenskall gorasskriftligen.
bostadsr2ittslagen.

4S
Medlem fir inte uteslutaseller uttriidaur foreningensAl2ingehan eller hon innehar
bostadsriitt.
INsRrsocH AVcIFTER

s$
utgflendeinsatsoch irsavgift faststiillsav styrclsen.Andring av insatsskall
For bostadsrZitten
dock alltid beslutasav foreningsstzimma.
For bostadsriittskall erlziggasirsavgift till bestridandeav foreningenskostnaderfor den
Arsavgift fordelasefter
lopandeverksamhetensamt for de i 36 $ angivnaavszittningarna.
andelstal.Arsavgift skall betalassenastsistavardagenfore varje
bostadsriittcrnas
borjan eller pi annantid som styrelsenbestzimmer.
kalendermAnads
for viirme och varmvatten,renhillning, konsumtionsvatten
Styrelsenkan beslutaatt ersZlttning
eller elektriskstrom skall erliiggasefter fcirbrukningeller yta. Styrelsenkan, i synnerliga
undantassfalloch efter bifall fr6n stiimma,beslutaatt ersiittningfcir investeringaroch

kostnadersom dr till lika nytta for samtligamedlemmartas ut med lika stort belopp for alla
oavsettandelstal.Stiimmansbifall utgorsav minst 50Voav
bostadsrtittsliigenheter
vid st2imman.
de rostberZittigade
kan tas ut efter beslut av styrelsen.
Upplitelseavgift,overlitelseavgiftoch pantsiittningsavgift
$verlitelseavgift f6r maximalt uppgi trll2,5o/oav det basbeloppenligt lagen(1962:38i) om
allmiin forsiikring som giiller vid tidpunktenfor anscikanom medlemskap.Pantsiittningsavgift
fir maximalt uppgi tlll l" av det basbeloppenligt lagen(1962:381)om allmiin forsiikring
som giiller vid tidpunktenfdr underriittelseom pantsiittning.
Om inte avgifternabetalasi riitt tid
Avgifterna skall betalasp6 det szittstyrelsenbestzimmer.
utgir drojsm6lsriintaenligt rrintelagenpi den obetaldaavgiften frin forfallodagentill dessfull
betalninssker.

UpplArplsE ocH ovpncANcAV BosrADSRArr

6$
Bostadsriittupplites skriftligen och undeftecknasav parternaoch fAr endastupplAtasit
medlemi f6reningen.Upplitelsehandlingenskall angeparternasnamn, den liigenhet
upplfltelsenavser,iindamilet med upplitelsensamtde belopp som skall betalassom insats
och irsavgift. Om uppl&telseavgiftskall uttasskall zivenden anges.

7$
Ett avtal om civerlitelseav bostadsriittgenomkop skall uppriittasskriftligen och skrivasunder
av sziljarenoch koparen.Kopehandlingenskall innehilla uppgifter om den liigenhetsom
overlitelsenavsersamto- ett pris. Motsvarandeskall glilla vid byte eller g6va.Om siiljaren
och koparenvid sidanav kdpehandlingenhar kommit dverensom ett annatpris iin det som
ogiltig. Mellan siiljarenoch koparengiiller
angesikopehandlingen,ar den overenskommelsen
istalletdeipris ,o- urrg.. i kopehandlingen.Prisetfir dockjiimkas, om det iir oskaligt att det
skall varabindande.En overlitelse som inte uppfyller dessaforeskrifteriir ogiltig. Kopia av
overlitelseavtaletskall tillstiillas styrelsen.

8$
till en ny innehavare,fir denne
Niir en bostadsrtitthar overlitits frin en bostadsriittshavare
utovabostadsriittenendastom han eller hon ?ireller antastill medlem i bostadsriittsforeningen.
utan attvaramedlemi foreningen,om den
En juridisk personfAr dock utova bostadsriitten
vid exekutivforsiiljning eller vid
;rr.idiskup.iron.n har forviirvat bostadsr2itten
Tre ir
och di hadepantriitti bostadsriitten.
ivingsforsaljning enligt 8 kap bostadsriittslagen
fran
minader
sex
inom
juridiska
att
personen
efter forvtirvetfir foreningenuppmanaden
uppmaningenvisa att nigon to- i.tt" fflr vtigrasintriidei foreningenhar forviirvat
bistadsrattenoch sdkt m;dlemskap.Om uppmaningeninte foljs, fflr bostadsriitten
for denjuridiska personensriikning'
tvflngsforsiiljasenligt 8 kap bostadsriittslagen

fir utova bostadsriittentrots att dodsboetinte iir
Ett dcidsboefter en avliden bostadsriittshavare
medlemi foreningen.Tre 6r efter dddsfalletfir foreningendock uppmanadodsboetatt inom
har ingitt i bodelningeller arvskiftemed
sexminader frin uppmaningenvisa att bostadsriitten
dod eller att nigon som inte fir viigrasintrtidei foreningen
anledningav bostadsrlittshavarens
medlemskap.Om uppmaningeninte f6ljs, fir
och
sokt
bostadsrtitten
har fdrviirvat
for dodsboetsriikning.
tvingsforsiiljasenligt 8 kap bostadsriittslagen
bostadsrZitten
En juridisk person,som 6r medlemi fdreningen,fir inte utan styrelsenssamtyckegenom
till en bostadsliigenhet.
overlAtelse fdrviirva bostadsrZitt

8a$
Ingenfir viigrasforvzirvabostadsrtittpA grund av etnisktillhorighet, religion, annan
trosuppfattning,sexuelllliggning eller funktionshinder'

vlD ovERGANc
RArr lLt- MEDLEMSSKAP

e$
Den som en bostadsriitthar overgfltttill fir inte viigrasintriide i foreningenom de villkor som
foreskrivsi stadgarnaiir uppfyllda och foreningensk2iligenbor godtahonom som
Medlemskapfir inte heller vrigrasnigon pA grund av etnisk tillhorighet,
bostadsriittshavare.
religion, annantrosuppfattning,sexuellliiggning eller funktionshinder'
Zirogiltig, om den som en bostadsriitt6vergAtttill viigrasmedlemskapi
En civerl6telse
Om idrvarvareni ett sAdantfall inte antagitstill medlem,skall foreningen
bostadsriittslagen.
mot lindring, utom i fall di enjuridisk personenligt 8$ ovan far utdva
losabostadsriitten
utan att vara medlem.
bostadsr2itten
fAr viigrasintriidei
En juridisk person,som har forv?irvatbostadsriitttill en bostadslZigenhet,
foreningen.
make eller partneri ett registrerat
Om en bostadsriitthar 6vergfltttill bostadsriittshavarens
partnerskapfflr maken eller partnernviigras intriide i foreningen endastom maken eller
partnerninie uppfyller fdrenlngensvillkor for medlemskapoch det skiiligenkan fodrasatt
till en
makeneller partnernuppfyller sadantvillkor. Detsammagiiller ocksi ndr en bostadsrzitt
med
personsom varaktigt sammanbodde
ou..gAti till nAgonannanntirstfiende
bostadsliigenS.t
bostadsriittshavaren.
endastom
Ifrflga om forviirv av andel i bostadsr[ttlger forstaoch fiZirdestyckenatillZimning
eller,
partnerskap
bosiadsriittenefter forviirvet innehasuu -iku. eller partneri ett registrerat
av s6danasamborpi vilken lagen (1987:232)om
avserbostadsliigenhet,
om bostadsriitten
samborskalltilliimpas'
hem ellerlagen(1987:813)om homosexuella
samborsgemensamma
eller liknande
Om en bostadsriittovergitt genombodelning,arv, testamente,bolagsskifte
innehavarenatt
fcirviirvoch forviirvureriinte urrtagitstill medlem,fir foreningenuppmana
intriide i foreningen,
inom sex m6naderfrin uppmaningenvisa att nigon som inte fir viigras
i uppmaningen,fir
f<jrviirvatbostadsriittenoch sokt medlemskap.Iikttas inte tid som angetts

for forviirvarensrtikning.
tvingsforsiiljasenligt 8 kap bostadsriittslagen
bostadsrZitten

AvsAcslse AV BoSTADSRATT

10$
tidigastefter tvi 6r frin upplitelsen.
fir avsZigasig bostadsrzitten
En bostadsrzittshavare
Avstigelseskall gorasskriftligen hos styrelsen.
till foreningenvid det minadsskifte som intriiffar
Vid en avsrigelseovergir bostadsriitten
eller vid det senareminadsskifte som angesi
neirmastefter tre minader frin avs?igelsen
denna.

ocH SKYLDIGHETER
BosreosnAtrsgRveRENSRATTIGHETER

11$
skall pi egenbekostnadhilla liigenhetenmed tillhorande6vriga
Bostadsriittshavaren
utrymmeni gott skick om inte nigot annatfdljer av andratill femte styckena.Detta giiller
iir ocksAskyldig att
iiven mark/uteplatsom sidan ingir i upplitelsen.Bostadsriittshavaren
folja de anvisningarstyrelsenmeddelatrorandeden allmiinnautformningenav marken'
svararsilunda fdr liigenhetens
Bostadsriittshavaren
* vziggar,golv och tak samt underliggandefuktisolerandeskikt,
* inredningoch utrustning,inklusive svagstromsanlZiggningar,
ledningaroch ovriga
installationerfor vatten,avlopp,vdrme,gas,ventilationoch el till de delar dessabefinnersig
inne i liigenhetenoch inte tjiinar fler iin en liigenhet,
* golvbrunnar,eldstridersamtr<ikgingari anslutningdaftill, inner- och ytterdorrarsamtglas
och bflgari fonster.
Foreningensvararfor reparationerav ledningarfor avlopp,vdrme, gas,elektricitetoch vatten,
om foreningenhar forsett liigenhetenmed ledningarnaoch dessatjiinar fler tin en lZigenhet.
for
dock svararbostadsrZittshavaren
Detsammagzillerradiatoreroch ventilationskanaler,
ltigenhetens
till
fram
foreningen
svarar
milning av radiatorer.I friga om ledningfor el
sakringitavla.Vidare svararforeningenfor m6lning av yttersidorav fonsteroch ytterdorrar
samti forekommandefall kittning.
svararbostadsriittshavaren
For reparationerpfl grund av brand- eller vattenledningsskada
endastom skadanupPkommitgenom
eller
1. Hanseller hennesegenvirdslosheteller forsummelse,
2. Vflrdslcisheteller fcirsummelseav
glist,
a) nigon som hor till hanseller henneshushill eller som besokerhonom eller hennesom
eller
b) nigon annansom han eller hon har inrymt i lzigenheten,
c) nigon som fdr hanseller hennesriikning utfor arbetei liigenheten.
For reparationpf, grund av brandskadasom uppkommit genomvirdsloshet eller forsummelse
sjiilv iir dock denneansvarigendastom han eller hon
av nigon annaniin bostadsriittshavaren
brustit i omsorgeller tillsYn.
vid brandOm det finns ohyra i liigenhetenskall motsvarandeansvarsfordelninggiilla som
eller vattenledningsskada.
iligger det
Ar liisenhetenforseddmed balkong,terrass,mark/uteplatseller med egeninging,

att svarafor renhillning och sndskottning.
bostadsrtittshavaren
forsummarsitt ansvarfor liigenhetensskick enligt dennaparagrafi
Om bostadsriittshavaren
s6danutstriickningatt annanssiikerhetiiventyraseller det finns risk for omfattandeskadorpi
skick sfl snartsom
annansegendomoch inte efter uppmaningavhjiilperbristeni l2igenhetens
bekostnad.
mojligt, fir foreningenavhjiilpabristenpfl bostadsriittshavarens
Fcireningenfhr lttasig att utfdra sidan underhillsAtgiirdsom enligt vad ovan sagts
skall svarafor. Beslut hiirom skall fattaspi ftireningsstiimmaoch fir
bostadsriittshavaren
avse
itgiirder
som foretasi sambandmed omfattandeunderhill eller ombyggnadav
endast
liigenhet.
fdreningenshus, som beror bostadsriittshavarens

12$
att tecknaoch vidmakthilla hemforsiikringoch s k
Det flliggerbostadsriittshavaren
ti II2iggsforsiikring.

l3$
fflr inte utan styrelsenstillstind i liigenhetutforaitgard sominnefattar
Bostadsriittshavaren
1. Ingreppi en biirandekonstruktion
2. Andring av befintliga ledningarfdr avlopp,vdrme,gaseller vatten,eller
3. Annan viisentligforiindring av lzigenheten.
Styrelsenfir inte vagraatt medgetillstind till en &tgiirdsom avsesi forsta stycketom inte
itgiirden iir till pitaglig skadaeller oliigenhetfor fcireningen.

l4$
anvdnderliigenhetenskall han eller hon se till att de som bor i
Niir bostadsriittshavaren
omgivningeninte utsiittsfor storningarsom i sidan grad kan vara skadligafor htilsanseller
skall
un.ru.,foriamra derasbostadsmiljoatt de inte skiiligenbor t6las.BostadsrZittshavaren
sundhet
bevara
att
for
fordras
allt
som
tiveni ovrigt vid sin anviindningav liigenheteniaktta
ordningoch gott skick inom eller utanfdrhuset.Han eller hon skall riitta sig efter de siirskilda
med ortenssedmeddelar.Bostadsrtittshavaren
regleriom foieningeni overensstiimmelse
st<attnattanoggranntillsyn over att dessaAliggandenfullgors ocksi av dem som han eller hon
s v a r a fro r e n l i g t1 2 $ .
Om det forekommersidana storningari boendetsom avsesi forsta stycketforstameningen.
tillsiigelseatt se till att sttirningarnaomedelbart
skall foreningenge bostadsriittshavaren
upphor.
med anledningav att
Andra stycketgiiller inte om foreningensiigerupp bostadsriittshavaren
storningarnaiir siirskilt allvarliga med hiinsyntill derasart eller omfattning.
vet eller har anledningatt misstrinkaatt ett fdremil uirbehziftatmed
Om bostadsrrittshavaren
ohyrafir dettainte tas in i liigenheten'

ls$
har rtitt att fi komma in i liigenhetenntir det behovsfor
Foretreidarefor bostadsriittsfcjreningen
tillsyn eller for att utfora arbetesom foreningensvararfor eller har riitt att utfdra enligt i2$.
eller
enligt 4 kap 11$ bostadsr2ittslagen
har avsagtsig bostadsriitten
Niir bostadsriittshavaren
iir bostadsrdttshavaren
niir bostadsriittenskall tvingsforsZiljasenligt 8 kap bostadsriittslagen,
att
se
till
skyldig att l6ta ltigenhetenvisaspfl liimplig tid. Foreningenskall
in nodvZindigt.
inte drabbasav storreol?igenhet
bostadsriittshavaren

l6$
fir upplita hela sin l[genhet i andrahandtill annanfor sjiilvstiindigt
En bostadsriittshavare
brukandeendastom styrelsenger sitt samtycke.
fir bostadsriittshavaren
Om styrelseninte ldmnar sitt samtycketill en andrahandsupplitelse
andnupplntasin liigenheti andrahand,om hyresniimndenliimnar tillstind till upplitclsen.
har beaktansvlirdaskiil for upplitelsen
Sidanf tillstind skall liimnasom bostadsriittshavaren
samtycke.Tillstind skall begrzinsas
attvagra
och foreningeninte har nflgonbefogadanledning
till viss tid och kan forenasmed villkor.
Samtyckebehovsdock inte
har forvlirvatsvid exekutivforsiiljning eller tvingsforsZiljningenligt 8
1. Om en bostadsr2itt
av en juridisk personsom hadepantrtitti bostadsriittenoch som inte
kap bostadsr2ittslagen
antagitstill medlemi foreningen,eller
innehasav
till lZigenheten
och bostadsrzitten
2. O; liigenheteniir avseddfor permanentboende
en kommun eller ett landsting.
Styrelsenskall genastunderrtittasom en upplAtelseenligt tredje stycket.

17$
Bostadsriittshavarenfir inte anviinda liigenheten for nigot annat Zindamil Zindet avsedda.
Foreningen fir dock endast iberopa avvikelse som dr av avsevdrd betydelse for foreningen
eller nigon annan medlem i f<ireningen.

l8$
fAr inte inrymma utomstiendepersoneri liigenheten,om det kan medfdra
Bostadsr2ittshavaren
men for foreningeneller nAgonannanmedlemi foreningen'

INcAR
Fonv enTnNDEANLEDN

1e$
Nyttjanderiittentill en liigenhetsom innehasmed bostadsriittoch som tilltriitts iir forverkad

till avflyttning,
och foreningensiledesberiittigadatt siigaupp bostadsriittshavaren
l. om bostadsr2ittshavaren
drojer med att betalainsatseller upplitelseavgiftutover tvi veckor
frin det att foreningenefter forfallodagenanmanathonom eller henneatt fullgora sin
ghet,
betalningsskyldi
1a.om bostadsriittshavaren
drojer med att betalairsavgift, niir det giiller en bostadsltigenhet,
mer fln en vecka efter fiirfallodageneller, nflr det giiller en lokal, mer dn tvi vardagar
efter ftirfallodagen,
2. om bostadsriittshavaren
utan behovligt samtyckeeller tillstind uppliter liigenheteni andra
hand,
i strid med 18 eller 19 $
anvzinds
3. om liigenheten
eller den som liigenhetenupplfltitstill i andrahand,genom
4. om bostadsriittshavaren
eller om bostadsriittshavaren
vflrdsloshetiir villande till att det finns ohyra i l?igenheten,
genomatt inte utan oskiilig drojsmil underriittastyrelsenom att det finns ohyra i liigenheten
bidrar det till att ohyra spridsi huset,
isidosiittersina
5. Om liigenhetenpi annatsrittvanvirdas eller om bostadsriittshavaren
upplitits
l2igenheten
den
som
eller
om
lzigenheten
l5
vid
anviindning
av
skyldigheterenligt $
till i andrahandvid anviindningav dennaisidosiitterde skyldighetersom enligt samma
paragraf6ligger en bostadsriittshavare,
inte lZimnartilltrade till liigenhetenenligt 16 $ och han eller hon
6. Om bostadsriittshavaren
giltig
ursiikt fdr detta,
inte kan visa en
inte fullgor skyldighetsom gir utover det han eller hon skall gdra
7. Om bostadsriittshavaren
och det miste ansesvara av synnerligvikt for foreningenatt
enligt bostadsriittslagen
skyldighetenfullgors, samt
8. Om lligenhetenhelt eller till viisentligdel anviindsfor nlringsverksamheteller diirmed
likartadverksamhet,vilken utgor eller i vilken till inte oviisentligdel ingir brottsligt
forfarande,eller for tillfiilliga sexuellafrjrbindelsermot erstittning.
till last iir av ringa
Nyttjanderiitteniir inte forverkad,om det som ligger bostadsriittshavaren
betydelse.
Uppsigning pi grund av forhillande som avsesi forsta stycketp 2,3 eller 5-7 fAr ske om
liter bli att efter tillsiigelsevidta rlittelseutan drojsmfll.
bostadsriittshavaren
Uppsiigningpi grund av fdrhf,llandesom avsesi forsta stycketp 2 fttr dock, om det at frtrya
utan drojsmAlansokerom tillstind
o- ..r tostadsligenhet,inte ske om bostadsriittshavaren
till upplitelse och fir ansdkanbeviljad.
p5
Ar det friga om szirskiltallvarliga storningari boendetgiiller vad som szigsi fdrsta stycket
stdrningarna
om
inte
gZiller
dock
dvenom ,rago.ttillsiigelseom riittelseinte har skett.Detta
intriiffat undertid dilagenheten varit uppliten i andrahandpi stitt som anges| 17$.Om
till avflyttning har foreningenriitt till ersiittningfdr
foreningensiigerupp bJstadsriittshavaren

skada.

RArNesrcapsAn
20$
Fcireningens
riikenskapsir
omfattartidenfrin I januaritill ochmedden3l december.
SrvRelse
21$
Styrelsen
skaha sitt satei Stockholm.

225
Styrelsenbestir av minst tre och hogst fem ledamotersamtminst en och hogsttre
vilka samtidigtviiljs av foreningenpi ordinariestiimmatill niistaordinarie
suppleanter,
strimmahillits.

23$
Styrelsenkonstituerarsig sj2ilv.StyrelsenZirbeslutsforniir antaletniirvarandeledamotervis
Som styrelsensbeslutgtiller
overstigerhiilften av samtligastyrelseledamoter.
sammantrddet
den meningom vilken mer dn hiilften av de niirvaranderdstateller vid lika rostetalden
meningsom bitriids av ordforanden.Di for beslutsforhetminsta antaletledamoter2ir
ndrvarandefordrasenishetom besluten.

245
Foreningensfirma tecknas,forutom av styrelsen,av styrelsensledamoter,tv6 i forening.

2s$
Styrelsenfir forvalta fdreningensegendomgenomatt en av styrelscnutseddforvaltare,vilken
sjiilv inte behdvervara medlem i foreningen.Fcirvaltarenskall inte vara ordforandei
styrelsen.

26$
bemyndigandefir styrelseneller firmatecknareinte avh2inda
Utan foreningsstiimmans
f6reningendessfast egendomeller tomtriitt. Styrelsenfir dock intecknaoch belina sfrdan
ecendomeller tomtriitt.

275
Det Aliggerstyrelsen:
genomatt avliimna
att avgeredovisning<jverfcirvaltningenav fdreningensangeliigenheter
irsredovisningsom skall innehilla ber2ittelse
om verksamhetenunder iret
(forvaltningsberiittelse)
samtredogorelsefor fcireningensintiikter och kostnaderunder
6ret(resultatriikning)och for stZillningen
vid rZikenskapsfirets
utgflng (balansriikning).
att uppriittabudgetoch faststiillairsavgifter for det kommanderiikenskapsiret.
att minst en ging irligen, innan irsredovisningenavges,besiktigaforeningensfastighetsamt
redovisavid besiktningenoch
inventeraovriga tillgAngaroch i forvaltningsberiittelsen
inventeringengiorda iakttagelserav siirskildbetydelse.
pi vilken irsredovisningenoch revisorernas
att minst sex veckor fore foreningsstrimma,
beriittelseskall framkiggas,till revisorernakimna irsredovisningenfor det forflutna
riikenskapsiretsamt
tillst2illamedlemmarnakopia av
att senasten vecka innan ordinarieforeningsstlimma
och revisionsberZittelsen.
Arsredovisningens

OCHLAGENHETSFORTECKNING
MEDLEMS28$
medlemmar
Styrelsenskall fora forteckningover bostadsriittsforeningens
som dr upplAtnamed bostadsrZitl
samt forteckningover de lZigenheter
(medlemsforteckning)
( Itigenhetsfci
rteckning).

REVISORER

2e5
Minst en och hogsttvfi revisorersamtminst en och hogsttvi suppleanterviiljs av ordinarie
till niistaordinariestdmmah6llits.
foreningsstdmma
Det iligger revisorn:
Att verkstZillarevision av foreningensriikenskaperoch forvaltning, samt
Att senasttre veckor fdre ordinarieforeningstiimmaframliiggarevisionsberiittelse'

FORENINGSSTAMMA
30$
Ordinarieforeningsstdmmaskall hillas en ging om aretfdre maj mAnadsutging'
niir
Extra stiimmaskall hillas di styrelsenfinner sklil till det. Extra sttimmaskall iiven hillas
skriftligen begiir det hos styrelsen
revisoreller minst en tiondel av samtligarostbertittigade
med angivandeav iirendesom onskasbehandlatpi stiimman'

Kallelsetill fcireningsstiimma
och andrameddelandentill foreningensmedlemmarskall
tillstiillasmedlemmarnagenomutdelningeller genombrev med posten.Kallelse till st2imma
skall tydligt angede iirendensom skall frjrekommapi stiimman.Medlem, som inte bor i
huset,skall skriftligen kallas underuppgiveneller annanfor styrelsenkiind adress.
Kallelsefir utftirdastidigast fyra veckor fore stiimmaoch skall utftirdassenasttvi veckor fcire
ordinariestiimmaoch senasten veckafore extra stiimma.

31$
Medlem som cinskar fi ett iirende behandlat vid stiimma skall skriftligen framstiilla sin
begiiran hos styrelsen i si god tid att iirendet kan tas upp i kallelse till stiimman.

32$
PAordinarieforeningsstiimmaskall fcjrekomma:
l. Stiimmansoppnande.
2. Godkiinnandeav dagordningen.
3. Val av strimmoordforande.
val av protokollforare.
4. Anmiilan av strimmoordfdrandes
5. Val av tvi justeringsmiintillika rcistriiknare.
6. Friga om stiimmanblivit i stadgeenligtordningutlyst.
7. Uppriittandeoch godkiinnandeav rostliingd.
8. Friredragningav styrelsensirsredovisning.
9. Foredragningav revisornsberlittelse.
10.Beslutom faststiillandeav resultat-och balansriikning.
I 1. Beslutom resultatdisposition.
| 2. Fr hgaom ansvarsfrihetfor styrelseledamoterna.
och revisorerfor niistkommandeverksamhetsir.
13.Fr6gaom arvodenflt styrelseledamrjter
och suppleantler.
14.Val av styrelseledamoter
15.Val av revisor/eroch revisorssuppleant/er.
16.Arendensom styrelsenupptagiti kallelsenfdr besluteller som medlemanmiiltenligt 32$.
17. Ovriga eventuellaiirenden(som fir foranledadiskussionmen inte beslut).
18. Stiimmansavslutande

33$
Senasttre veckor efter stiimmanskall detjusteradeprotokollethillas tillgiingligt hos
fdreningenfor medlemmarna.

34$
har varje medlemen rost. Om flera medlemmarinneharbostadsriitt
Vid fcireningsstiimma
gemensamthar de tillsammansendasten rost. Rostberiittigad2irendastden medlemsom
fullgjorl sina forpliktelsermot foreningen.

Medlem far utova sin rcistriittgenomombud som antingenskall vara medlem i frireningen,
make,partner,samboeller niirstiendesom varaktigt sammanbormed medlemmen.Ombud
skall foreteskriftlig och dagtecknadfullmakt. Ombud far inte fciretriidamer rin en medlem.
pikallar sluten
Omrdstningvid foreningsstZimma
sker cippetom inte niirvarandercistberZittigad
omrcistning.
Vid olika rcistetalavgdrsval genomlottning, medani andrafrAgorden mening giiller som
bitriidsav ordforanden.
De fall - bland annatfriga om tindringav dessastadgar- diir siirskildrcistovervikterfordras
for giltighet av beslutbehandlasi 9 kap bostadsriittslagen.

FONDER
35$
Avsiittningfor foreningensfastighetsunderhill,s k yttre fond, skall gorasArligenmed ett
beloppmotsvarandeminst 0.3o/oav fastighetenstaxeringsvZirde.

VINST
36$
beslutaratt uppkommenvinst skall delasut skall vinstenfordelas
Om fcireningsstiimman
insatser.
mellan medlemmarnai forh6llandetill liisenheternas

UPPLOSNINGOCH LIKVIDATION
37$
Om foreningenupplosesskall behillna tillgingar tillfalla medlemmarnai forhillande till
insatser.
liisenheternas

Ovrucr
38$
Utciverdessastadgargtiller for f<ireningens
verksamhetvad som stadgasi bostadsrzittslagen,
lagenom ekonomiskaforeningaroch ovrig tilliimplig lagstiftning.
Ovanstiendestadgarhar antagitsvid extrafcireningsst2imma
den27 april 2005
Intygar undertecknade
styrelseledamoter.

