
Paragraf Nuvarande version Nytt Förslag 
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(….)  
Styrelsen är skyldig att senast inom en 
månad från det att ansökan om 
medlemskap kom in till föreningen, 
pröva frågan om medlemskap. 
Föreningen kan komma att begära en 
kreditupplysning avseende sökanden. En 
medlem som upphör att vara 
bostadsrättshavare ska anses ha utträtt 
ur föreningen, om inte styrelsen medger 
att han eller hon får stå kvar som 
medlem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(….)  
Styrelsen är skyldig att senast inom en 
månad från det att ansökan om 
medlemskap kom in till föreningen, 
pröva frågan om medlemskap. 
Föreningen kan komma att begära en 
kreditupplysning avseende sökanden. 
En medlem som upphör att vara 
bostadsrättshavare ska anses ha utträtt 
ur föreningen, om inte styrelsen medger 
att han eller hon får stå kvar som 
medlem. 
 
Styrelsen ska föra en 
medlemsförteckning. 
Medlemsförteckningen ska innehålla 
uppgifter enligt lagen om 
ekonomiska föreningar.  
 
När en ny medlem har gått in i 
föreningen, ska följande uppgifter 
utan dröjsmål antecknas i 
medlemsförteckningen:  
 
1. varje medlems namn och 
postadress samt, i förekommande 
fall, att medlemmen är en 
investerande medlem, 
 
2. tidpunkten för medlemmens 
inträde i föreningen, 
 
3. det antal medlemsinsatser som 
medlemmen deltar med i föreningen  
 
Om en medlem eller någon annan 
behörig person anmäler att ett 
förhållande som har angetts i 
medlemsförteckningen har ändrats, 
ska ändringen utan dröjsmål 
antecknas i förteckningen. Vid en 
medlems avgång ska också 
tidpunkten för avgången antecknas 
utan dröjsmål.  

16 § Dagordning 
På ordinarie föreningsstämma ska 
förekomma:  
1. Öppnande 
2. Godkännande av dagordningen 
3. Val av stämmoordförande 
4. Anmälan av 
 stämmoordförandens val av 
 protokollförare 
5. Val av två justerare tillika rösträknare  
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt 
utlyst  
7. Fastställande av röstlängd  

Dagordning 
På ordinarie föreningsstämma ska 
förekomma:  
1. Öppnande 
2. Godkännande av dagordningen 
3. Val av stämmoordförande 
4. Anmälan av 
 stämmoordförandens val av 
 protokollförare 
5. Val av två justerare tillika rösträknare  
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt 
utlyst  
7. Fastställande av röstlängd  



8. Föredragning av styrelsens 
årsredovisning 
9. Föredragning av revisorns berättelse  
10. Beslut om fastställande av resultat- 
och balansräkning  
11. Beslut om resultatdisposition  
12. Fråga om ansvarsfrihet för 
styrelseledamöterna  
13. Beslut om arvoden åt 
styrelseledamöter och revisorer för 
nästkommande verksamhetsår  
14. Beslut om stämman skall utse 
styrelseordförande samt i 
förekommande fall val av 
styrelseordförande 
15. Val av styrelseledamöter och 
suppleanter  
16. Val av revisorer och 
revisorssuppleant  
17. Val av valberedning  
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna 
frågor samt av föreningsmedlem anmält 
ärende  
19. Avslutande  

 
På extra föreningsstämma ska utöver 
punkt 1-7 och 18 förekomma de ärenden 
för vilken stämman blivit utlyst. 
 

8. Utomståendes närvaro vid 
föreningsstämman 
9. Föredragning av styrelsens 
årsredovisning 
10. Föredragning av revisorns 
berättelse  
11. Beslut om fastställande av 
resultat- och balansräkning  
12. Beslut om resultatdisposition  
13. Fråga om ansvarsfrihet för 
styrelseledamöterna  
14. Beslut om arvoden åt 
styrelseledamöter och revisorer för 
nästkommande verksamhetsår  
15. Val av styrelseledamöter och 
suppleanter  
16. Val av revisorer och 
revisorssuppleant  
17. Val av valberedning  
18. Av styrelsen till stämman 
hänskjutna frågor samt av 
föreningsmedlem anmält ärende  
19. Avslutande  

 
På extra föreningsstämma ska utöver 
punkt 1-7 och 18 förekomma de 
ärenden för vilken stämman blivit utlyst. 
 
 
Förklaring till det nya förslaget:  
 
”Utomståendes närvaro vid 
föreningsstämman” läggs till som p. 8 
under 16 §.  
 
”Beslut om stämman skall utse 
styrelseordförande samt i 
förekommande fall val av 
styrelseordförande” tas bort från p 14 
under 16 §. 
 

17 § Kallelse till föreningsstämma ska 
innehålla uppgift om vilka ärenden som 
ska behandlas på stämman. Beslut får 
inte fattas i andra ärenden än de som 
angivits i kallelsen. 
 
Senast två veckor före ordinarie stämma 
och en vecka före extra stämma ska 
kallelsen utfärdas, dock tidigast fyra 
veckor före stämman. 
 
Kallelsen ska utfärdas till samtliga 
medlemmar genom utdelning. Om 
medlem uppgivit annan adress ska 
kallelsen istället skickas till medlemmen. 
Kallelsen ska dessutom anslås på lämplig 
plats inom föreningens hus eller 

Kallelse till föreningsstämma ska 
innehålla uppgift om vilka ärenden som 
ska behandlas på stämman. Beslut får 
inte fattas i andra ärenden än de som 
angivits i kallelsen.  
 
Kallelse till ordinarie och extra 
föreningsstämma ska utfärdas 
tidigast sex veckor och senast två 
veckor före föreningsstämman. 
 
Kallelsen ska utfärdas till samtliga 
medlemmar genom utdelning. Om 
medlem uppgivit annan adress ska 
kallelsen istället skickas till 
medlemmen. Kallelsen ska dessutom 
anslås på lämplig plats inom 



publiceras på hemsida.  
 

föreningens hus eller publiceras på 
hemsida.  
 

19 § Medlem får utöva sin rösträtt genom 
ombud. Ombudet ska visa upp en 
skriftlig dagtecknad fullmakt.  
Fullmakten ska uppvisas i original och 
gäller högst ett år från utfärdandet. 
Ombud får inte företräda mer än en (1) 
medlem. På föreningensstämma får 
medlem medföra högst ett biträde. 
Biträdes uppgift är att vara medlemmen 
behjälplig.    
 
Ombud och biträde får endast vara: 
 annan medlem 
 medlemmens make/maka, 

registrerad partner eller sambo 
 föräldrar 
 syskon 
 myndigt barn 
 annan närstående som varaktigt 

sammanbor med medlemmen i 
föreningens hus 

 god man 
 
Om medlem har förvaltare företräds 
medlemmen av förvaltaren. Underårig 
medlem företräds av sin förmyndare. 
 
Är medlem en juridisk person får denne 
företrädas av legal ställföreträdare, mot 
uppvisande av ett registreringsbevis som 
är högst ett år gammalt. 
 

Medlem får utöva sin rösträtt genom 
ombud. Ombudet ska visa upp en 
skriftlig dagtecknad fullmakt.  
Fullmakten ska uppvisas i original och 
gäller högst ett år från utfärdandet. 
Ombud får inte företräda mer än en (1) 
medlem. På föreningensstämma får 
medlem medföra högst ett biträde. 
Biträdes uppgift är att vara medlemmen 
behjälplig.    
 
Biträdet får yttra sig vid 
föreningsstämman.  
 
Ombud och biträde får endast vara: 
 annan medlem 
 medlemmens make/maka, 

registrerad partner eller sambo 
 föräldrar 
 syskon 
 myndigt barn 
 annan närstående som varaktigt 

sammanbor med medlemmen i 
föreningens hus 

 god man 
 
Om medlem har förvaltare företräds 
medlemmen av förvaltaren. Underårig 
medlem företräds av sin förmyndare. 
 
Är medlem en juridisk person får denne 
företrädas av legal ställföreträdare, mot 
uppvisande av ett registreringsbevis 
som är högst ett år gammalt.  
 
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. 
 
Icke medlemmar kan på inbjudan av 
styrelsen eller genom positivt 
medlemsbeslut kunna närvara och 
följa föreningsstämman. 
 

26 §  Konstituering 
Styrelsen utser inom sig ordförande och 
andra funktionärer om inte 
föreningsstämma beslutat annorlunda. 
Om stämman väljer att utse ordförande 
skall styrelsen inom sig utse en vice 

Konstituering 
Styrelsen utser inom sig ordförande 
och andra funktionärer om inte 
föreningsstämma beslutat 
annorlunda.  



ordförande. 
 

31 § (…..) 
 att senast en månad före 

ordinarie föreningsstämma till 
revisorerna avlämna 
årsredovisningen  

 att senast en vecka före 
ordinarie föreningsstämma hålla 
årsredovisningen och 
revisionsberättelsen tillgänglig 

 att föra medlems- och 
lägenhetsförteckning; 
föreningen har rätt att behandla 
i förteckningarna ingående 
personuppgifter på sätt som 
avses i personuppgiftslagen 

(…..) 
 att senast sex veckor före 

ordinarie föreningsstämma 
till revisorerna avlämna 
årsredovisningen  

 att senast två veckor före 
ordinarie föreningsstämma 
hålla årsredovisningen och 
revisionsberättelsen 
tillgänglig 

 att föra medlems- och 
lägenhetsförteckning; 
föreningen har rätt att behandla 
i förteckningarna ingående 
personuppgifter på sätt som 
avses i personuppgiftslagen 
 

Om föreningsstämman ska ta 
ställning till ett förslag om ändring 
av stadgarna, ska det fullständiga 
förslaget hållas tillgängligt hos 
föreningen för medlemmarna från 
tidpunkten för kallelsen fram till 
föreningsstämman. 
 
En kopia av förslaget ska genast 
och utan kostnad för mottagaren 
skickas med post till de 
medlemmar som begär det och 
uppger sin adress 
  

35 § Revisorerna ska avge revisionsberättelse 
till styrelsen senast två veckor före 
föreningsstämman.    

Revisorerna ska avge 
revisionsberättelse till styrelsen 
senast tre veckor före 
föreningsstämman.    
 

 


