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Styrelsens proposition om stadgeändring     
 
 
Bakgrund  
 
Lagen om ekonomiska föreningar (EFL) har uppdaterats och moderniserats i två steg. 1 juli 2016 
trädde ett antal förändringar i kraft i lagen och bara två år senare, 1 juli 2018, träder en helt ny lag om 
ekonomiska föreningar i kraft. Eftersom en stor del av regelverket för bostadsrättsföreningar bygger på 
lagen om ekonomiska föreningar, blir det också genomslag för bostadsrättsföreningar. Brf Henriks 
stadgar som är registrerade på Bolagsverket är från 11 februari 2016. Föreningsstämman,17 april 
2018, antog en första anpassning till lagändringen 1 juli 2016, men dessa stadgar registrerades inte hos 
Bolagsverket. Därför behövdes en ny översyn genomföras för att stadgarna ska leva upp till nu 
rådande lagstiftning.  
I samband med den nu genomförda översynen vill styrelsen också göra några anpassningar av 
stadgarna för att förtydliga gällande regler och säkerställa en trygg framtid i vår förening. Stadgarna i 
sin helhet har setts över. 
 
Föreningens revisorer PWC har granskat förslaget och lämnat följande uttalande: 
 
”Vi har gjort en översiktlig granskning av föreningens stadgar. Vi kan konstatera att stadgarna i stort är baserade 
på mönsterstadgar som finns tillgängliga. Vi kan inte se att stadgarna strider mot gällande regelverk. Vi noterar 
dock att stadgarna, i vissa delar, är något detaljerade.”      Maria Jancic PwC | TAX Services | Associate 
 
Förslaget till nya stadgar finns publicerade på hemsidan ”brfhenrik.se” och mailas även ut till alla 
medlemmar under vecka 12, där följande gäller: 
 
 
Blå text överensstämmer med stadgar beslutade 2018-04-17 
Svart text är ny och hämtad från rekommenderade mönsterstadgar 
Röd text är förändringar/anpassningar jämfört med stadgarna som beslutades 2018-04-17  
 
Nedan följer en kortfattad sammanställning av de paragrafer som har förändrats i förhållande till våra 
nuvarande stadgar. Förändringarna har även rödmarkerats i bilagan. Våra nuvarande stadgar återfinns 
på föreningens hemsida. (text inom parantes nedan förklara förändring) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4§ Medlemskap (en anpassning för att förtydliga styrelsens sätt att arbeta) 
Vid andelsförvärv, där bostadsrätten efter förvärvet innehas av förälder/föräldrar och barn, äger dock 
styrelsen rätt att bevilja undantag från bosättningskravet och bevilja medlemskap åt förvärvare som 
inte avser att permanent bosätta sig i lägenheten förutsatt att någon av andelsägarna avser att göra så.  
5§ Årsavgift (enligt EFL ska beskrivning ske kring hur årsavgift beräknas, saknas idag i våra stadgar) 
Årsavgiften ska fastställas så att föreningens ekonomi är långsiktigt hållbar. Med detta menas att 
årsavgiften kommer att täcka föreningens löpande utgifter inklusive amorteringar och även medger 
utrymme för avsättning till yttre fond enligt upprättad underhållsplan. 
9§ Firmateckning (anpassning för att höja säkerheten kring föreningens firmateckningsrätt. Idag två 
ledamöter i förening) 
Föreningens firma tecknas - förutom av styrelsen - av styrelsens 
ordförande tillsammans med, minst en annan styrelseledamot. 
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11§ Valberedning (anapssning för att trygga bra val i föreningen. Valberedning ska utses mot tidigare 
kan utses) 
Vid ordinarie föreningsstämma utses årligen minst två ledamöter till valberedningen. En ledamot utses 
till sammankallande. Deras uppdrag gäller för tiden fram till och med nästa ordinarie 
föreningsstämma.  
 
Valberedningens uppgift är att lämna förslag till samtliga personval (styrelse och revisor) samt förslag 
till arvode. 
Förslagen lämnas till styrelsen senast sex veckor före ordinarie stämma för att kunna bifogas kallelsen. 
 
12§ Revisorer (anpassning för att trygga bra val i föreningen. En revisor ska vara kvalificerad) 
För granskning av bostadsrättsföreningens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning, 
väljs årligen vid ordinarie föreningsstämma för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma hållits, en 
till två revisorer med högst två revisorssuppleanter, av vilka en revisor ska vara auktoriserad eller 
godkänd revisor. 
Revision ska vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen inom fyra veckor efter det 
styrelsen avlämnat årsredovisningen till revisorerna. 
 
17§ Kallelse till föreningsstämma (anpassning till EFL. Nuvarande stadgar ”senaste två veckor före”) 
Kallelse till ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämman 
och senast två veckor före extra föreningsstämma. 
 
Kallelsen till föreningsstämma ska ske genom en personlig kallelse till samtliga medlemmar genom 
brev med posten eller via e-post till de medlemmar som godkänt e-post som kallelsemetod. 
 
22§ Fond för yttre underhåll (anpassning EFL, ska beskriva hur föreningen säkerställer framtida 
underhåll) 
Styrelsen ska upprätta underhållsplan för genomförande av underhållet av föreningens fastighet och 
årligen ska erforderliga medel omföra till, respektive omföra från, fonden för yttre underhåll. 
 
24§ Resultatdisposition (förtydligande att styrelsen avsätter till yttre fond innan stämman disponerar 
resultatet) 
Det över- eller underskott som kan uppstå i bostadsrättsföreningens räkenskaper ska, efter avsättning 
till yttre fond, balanseras i ny räkning. 
 
33§ Användning av bostadsrätten (förtydligande kring kraven att följa våra gemensamma 
ordningsregler) 
De ordningsregler som föreningens styrelse antagit är bostadsrättshavaren skyldig att rätta sig efter. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
För att stadgeändringen ska gälla måste stadgarna beslutas på två av varandra skilda 
föreningsstämmor. Vid första föreningsstämman, det vill säga vid denna stämma, räcker enkel 
majoritet (1/2) för att besluta om förslaget. Vid andra föreningsstämman krävs 2/3 majoritet för att 
besluta om förslaget.  
 
 
Förslag till beslut 
 
Styrelsen föreslår att den ordinarie årsstämman den 28 april 2021 fattar det första beslutet av två om 
att anta nya stadgar för bostadsrättsföreningen enligt förslag. Beslutet skall fattas med enkel majoritet 
(1/2) av de på stämman närvarande röstberättigade medlemmarna. Beslut nr 2 skall fattas på extra 
stämma 2021 med 2/3 majoritet av de på stämman närvarande röstberättigade medlemmarna.  
 
 


