
      Bilaga 2 

 

Proposition om stadgeändringar  

 

Dessa stadgeändringar har behandlats vid föreningsstämman 2017. Vi föreningsstämman 

2018 behandlades de inte och behöver därför tas upp till ny behandling på 

föreningsstämmorna 2019 och 2020. Styrelsen föreslår därutöver ett tillägg i 17 § 3 st. 

  

 

7 §, 3 stycket 
 

Nuvarande lydelse  

7 § 3 st. 

Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, 

renhållning, konsumtionsvatten, elektrisk ström, TV, bredband och/eller telefoni skall 

erläggas efter förbrukning och/eller area. Avgift kan även i tillämpliga fall erläggas per 

lägenhet. 

 

Föreslagen lydelse 

7 § 3 st. 

Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, 

renhållning, konsumtionsvatten, elektrisk ström, TV, bredband och telefoni skall erläggas 

efter förbrukning och/eller area. Avgift kan även i tillämpliga fall erläggas per lägenhet. 

 

14 §, 4 och 5 stycket  
 

Nuvarande lydelse  

14 § 4 p. att minst en månad före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och 

revisionsberättelsen skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna 

räkenskapsåret samt  

14 § 5 p. att senast en vecka innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia av 

årsredovisningen och revisionsberättelsen. (Tillägg enligt Bilaga 1) 

 

Föreslagen lydelse 

14 § 4 p. att minst sex veckor före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och 

revisionsberättelsen skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna 

räkenskapsåret samt 

14 § 5 p. att senast två veckor innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia 

av årsredovisningen och revisionsberättelsen. (Tillägg enligt Bilaga 1) 

 

15 §, 2 stycket  
 

Nuvarande lydelse  

15 § 2 st. 2 p. Det åligger revisor … att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma 

framlägga revisionsberättelse  

 

Föreslagen lydelse 

15 § 2 st. 2 p. Det åligger revisor … att senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma 

framlägga revisionsberättelse. 



 

17 §, 2, 3 och 4 stycket  
 

Nuvarande lydelse  

17 § 2 st. Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag på lämpliga platser inom 

föreningens hus eller genom brev. Medlem, som inte bor i föreningens hus, skall kallas genom 

brev under uppgiven eller eljest för styrelsen känd adress.  

17 § 3 st. Andra meddelanden till föreningens medlemmar delges genom anslag på lämplig 

plats inom föreningens fastighet eller genom brev.  

17 § 4 st. Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast två 

veckor före ordinarie stämma och senast an vecka före extra stämma. (Tillägg enligt Bilaga 1) 

 

Föreslagen lydelse 

17 § 2 st. Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag på lämpliga platser inom 

föreningens hus eller genom brev alternativt e-post. Medlem, som inte bor i föreningens hus, 

skall kallas genom brev alternativt e-post under uppgiven eller eljest för styrelsen känd adress. 

17 § 3 st. Andra meddelanden till föreningens medlemmar delges genom anslag på lämplig 

plats inom föreningens fastighet, på föreningens hemsida eller genom brev. 

17 § 4 st. Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före stämma och skall utfärdas senast två 

veckor före stämma. (Tillägg enligt Bilaga 1) 

 

19 §, 5 punkten  

 

Nuvarande lydelse  

19 § 5 p. 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

 

Föreslagen lydelse 

19 § 5 p. 5. Val av två justerare tillika rösträknare 


