I juli 2016 ändrades lagen om ekonomiska föreningar på en del punkter som berör
bostadsrättsföreningar. Därför måste vi göra följande justeringar i våra stadgar:

NUVARANDE STADGAR

FÖRSLAG TILL NY TEXT

§ 14 Motioner
Medlem som önskar få ett ärende behandlat
vid föreningsstämma ska anmäla detta
tidigast 1 februari och senast två veckor före
stämman.

§ 14 Motioner
Medlem som önskar få ett ärende behandlat
vid föreningsstämma ska anmäla detta
tidigast 1 februari och senast sex veckor före
stämman.

§ 17 Kallelse
Kallelse till föreningsstämma ska innehålla
uppgift om vilka ärenden som ska behandlas
på stämman. Beslut får inte fattas i andra
ärenden än de som tagits upp i kallelsen.

§ 17 Kallelse
Kallelse till föreningsstämma ska innehålla
uppgift om vilka ärenden som ska behandlas
på stämman. Till kallelsen ska bifogas
samtliga motioner (eller sammandrag av
dem) och styrelsens (eventuella) yttrande
över dem. Beslut får inte fattas i andra
ärenden än de som tagits upp i kallelsen.
Kallelse till ordinarie föreningsstämma och
till extrastämma ska utfärdas tidigast sex
veckor och senast två veckor före stämman.
Kallelse ska utfärdas genom utdelning eller
elektroniskt i de fall medlem godkänt detta.
Om medlem uppgivit annan adress ska
kallelsen i stället skickas till medlemmen.
Kallelsen ska dessutom anslås på lämplig plats
inom föreningens hus eller publiceras på
hemsida.

Senast två veckor före stämma ska kallelsen
utfärdas, dock tidigast fyra veckor före
stämman. Kallelsen ska utfärdas genom
utdelning. Om medlem uppgivit annan adress
ska kallelsen i stället skickas till medlemmen.
Kallelsen ska dessutom anslås på lämplig plats
inom föreningens hus eller publiceras på
hemsida.
…………

§ 19 Ombud och biträde
(bara ett tillägg)

§ 33 Revisionsberättelse
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till
styrelsen senast två veckor före
föreningsstämman.
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§ 19 Ombud, biträde och utomståendes
närvaro vid föreningsstämma (tillägg):
……..
Föreningsstämman får besluta att den som
inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på
annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast
om det biträds av samtliga röstberättigade
som är närvarande vid föreningsstämman.
§ 33 Revisionsberättelse
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till
styrelsen senast tre veckor före
föreningsstämman.

