


Medlemmarna i HSBs Brf Förmannen inbjuds härmed till ordinarie föreningsstämma. 

 

Tid: Onsdagen den 17 Juni 2019, kl 19,00 

Plats: Mornington Hotell (Beroende på Covid-19 kan det hållas utomhus) 

 

DAGORDNING 

1. Föreningsstämmans öppnande. 

2.  Val av stämmoordförande. 

3.  Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. 

4.  Godkännande av röstlängd. 

5. Godkännande av dagordning. 

6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet. 

7.  Val av minst två rösträknare. 

8.  Fråga om kallelse skett i behörig ordning. 

9.  Genomgång av styrelsens årsredovisning. 

10. Genomgång av revisorernas berättelse. 

11.  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning. 

12.  Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 

13.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

14.  Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens 

ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av 

föreningsstämman. 

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter. 

16.  Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

17. Presentation av HSB-ledamot. 

18. Beslut om antal revisorer och suppleant. 

19.  Val av revisor/er och suppleant. 

20.  Beslut om antal ledamöter i valberedningen. 

21.  Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande. 

22.  Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB. 

23.  Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda 

ärenden som angivits i kallelsen. 

24.  Föreningsstämmans avslutande. 

 

 

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt 

gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i 

föreningen har medlemmen en röst. Medlem som inte betalt förfallen insats eller årsavgift har 

inte rösträtt. 

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är 

medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. 

Ombudet ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakt skall vara i original och gäller 

högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem. 

Medlem får vid föreningsstämman medföra ett biträde. 

 

OBS! Medtag legitimation. 

 

 

Välkommen önskar styrelsen 







































Motion - Uppdatering av stadgar 

Brf Förmannens stadgar behöver uppdateras på grund nya lagar som har trätt i 

kraft de senaste åren. De justeringar som behöver göras har styrelsen 

sammanställt och skickas till alla medlemmar tillsammans med de nya 

stadgarna.  

Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Förmannen önskar att stämman härmed 

bifaller ändringarna. 

/ Styrelsen i Brf Förmannen 

______________________________________________________________________________________________________ 

Förändringar i bostadsrättsföreningen Förmannens stadgar 2020-02-21 
Kursiv = text gamla stadgar 

Normal = text nya stadgar 

Fetmarkerad = Förklaring 

Avgifter till bostadsrättsföreningen 

§ 11 Insats, andelstal och årsavgift 

Årsavgiften ska täcka driftskostnader, avskrivningar, övriga kapitalkostnader och andra kostnader. 

Om inre fond finns ingår även fondering för inre underhåll. Årsavgiftens storlek ska medge 

reservering för underhåll av bostadsrättsföreningens fastighet kan ske enligt upprättad 

underhållsplan. 

Årsavgiften ska täcka bostadsrättsföreningens löpande verksamhet. Årsavgiften ska medge att 

reservering för underhåll av bostadsrättsföreningen fastighet kan ske enligt upprättad 

underhållsplan. Om inre fond finns ingår även fondering för inre underhåll.  

Omformulering. 

§ 12 Upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift 

Bostadsrättsföreningen får ta ut överlåtelseavgift av bostadsrättshavaren med högst 2,5 procent av 

prisbasbeloppet. Bostadsrättsföreningen får ta ut pantsättningsavgift av bostadsrättshavaren med 

högst 1 procent av prisbasbeloppet.  

Bostadsrättsföreningen får ta ut med överlåtelseavgift av bostadsrättshavaren med högst 3,5 procent 

av prisbasbeloppet. Bostadsrättsföreningen får ta ut panstättningsavgift av bostadsrättshavaren med 

högst 1,5 procent av prisbasbeloppet.  

Höjning av det maximala belopp som förening får ta ut. Betyder dock inte att ett belopp i huvud 

taget tas ut, vilket det inte görs i vår förening.  



Prisbasbeloppet bestäms enligt lagen om allmän försäkring och fastställs för överlåtelseavgift vid 

ansökan om medlemskap och för pantsättningsavgift vid underrättelse om pantsättning.  

Prisbasbeloppet bestäms enligt socialförsäkringsbalken och faställs för överlåtelseavgift vid ansökan 

om medlemskap och för pantsättningsavgift vid underrättelse om panstättning. Avgift för 

andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut av styrelsen. Bostadsrättsföreningen får ta ut avgift för 

andrahandsupplåtelse av bostadsrättshavaren med högst 10 procent av prisbasbeloppet per år. Om 

en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal 

kalendermånader som lägenheten är upplåten.  

Tillägg i texten med ett högsta belopp som föreningen får ta i avgift för upplåtelse av bostad. 

Betyder inte att föreningen kommer ta ut en avgift, vilket man hittills inte gjort. Men nya 

stadgarna förhindrar också föreningen att ta ut en avgift som är högre än 10 procent.  

 

Föreningsstämman 

§ 13 Räkenskapsår och årsredovisning 

Senast vid april månads slut ska styrelsen till revisorerna lämna årsredovisning. Denna består av 

förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar.  

Senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen till revisorerna lämna årsredovisning. 

Denna består av resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar. 

Omformulering av inlämnande av årsredvosning ges beroende av när stämman är i tiden, istället 

för en specifik månad.  

 

§ 16 Kallelse till föreningsstämman 

Kallelse får utfärdas tidigast 4 veckor före föreningsstämman och ska utfärdas senast två veckor före 

föreningsstämman.  

Kallelse får utfärdas tidigast 6 veckor före föreningsstämman och ska utfärdas senast två veckor före 

föreningsstämman.  

Kallelse får utfärdas 2 v tidigare än innan.  

 

Nytt tillägg: Bostadsrättsföreningen får då skriftlig kallelse krävs enligt lag använda elektroniska 

hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedele anges i 

lag.  

Att man får använda sig av t ex email.  

 

 

 

 



§ 17 Dagordning 

Ny punkt: Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.  

Stämman ska stämma av att alla närvarande har närvarorätt.  

Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämman medföra ett biträde.  

Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får medföra 

valfritt biträde.  

Omformulering till valfritt.  

 

§ 21 Styrelse 

Bostadsrättsföreningens firma tecknas av styrelsen. Ordinarie ledamöter har firmateckningsrätt två i 

föreningen.  

Bostadsrättsföreningen firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse högst fyra personer, varav 

minst 2 styrelseledamoter, att två tillsammans teckna bostadsrättsföreningens firma.  

Omformulering.  

 

§ 25 Revisorer 

Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen lämnad den 

31 maj.  

Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen lämnad 

senast 3 veckor före föreningsstämman.   

Omformulering i inlämnande av revisionsberättelsen i förhållande till stämman istället för specifik 

månad.  

 

§ 31 Bostadsrättsinnehavarens ansvar 

Ihopslagning av punkt 4 och 5. Nya stadgar endast 15 punkter istället för 16.  Ansvar för ytterdörr 

flyttad till bostadsrättshavare.  

 

§ 45 Vissa meddelanden 

Nytt tillägg: Bostadsrättsföreningen får till medlemmarna eller till någon annan då krav enligt lag 

finns på skriftlig information använda elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar 

för användning av elektroniska hjälpmedel anges i lag.  

Föreningen får använda t ex email men ska då följa bestämmelser. Föreningen använder inte email 

för allmän information idag.  

 


