


STADGEFÖRÄNDRING FÖR BRF SNÖFRID 1 MED 
ANLEDNING AV ÄNDRING AV LAGEN OM 
EKONOMISKA FÖRENINGAR 

Sammanfattning 

Den 1 juli 2016 trädde en omfattande modernisering av lagen om ekonomiska föreningar i 
kraft. I och med denna förändring av lagen åligger det föreningen att uppdatera sina stadgar 
senast 30 juni 2018.  

Styrelsen för Brf Snöfrid 1 har därför utarbetat detta förslag som främst innehåller ändringar 
som direkt följer av lag, möjligheter för bostadsrättsföreningen att ta ut en avgift för 
andrahandsuthyrning samt ytterligare möjligheter att kommunicera digitalt med sina 
medlemmar.  

I de följande sidorna presenteras de tillägg och ändringar av styrelsens förslag till nya 
föreningsstadgar genom gjorda kursiveringar.  

Vänliga hälsningar 

Mattias Nordstrand
Ledamot i Styrelsen för Brf Snöfrid 1 



 

 

 

Nuvarande lydelse 
 
Avgifter 
 
8 § 

Insats, årsavgift och i förekommande fall 
upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. 

Föreningens kostnader finansieras genom att 
bostadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen. 

Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i 
förhållande till lägenheternas andelstal. 

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, 
pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av 
styrelsen. 

Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5% och 
pantsättningsavgiften till högst 1% av det basbelopp 
som gäller vid tidpunkten för ansökan om 
medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse 
om pantsättning. 

Överlåtelseavgiften betalas av förvärvarna och 
pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 

Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen 
bestämmer. 

Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda 
avgiften från förfallodagen till dess full betalning 
sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om 
ersättning för inkassokostnader m.m. 

 
 
 

 
 

 

 

 

Föreslagen lydelse 
 
Avgifter 
 
8 § 

Insats, årsavgift och i förekommande fall 
upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. 

Föreningens kostnader finansieras genom att 
bostadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen. 

Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i 
förhållande till lägenheternas andelstal. 

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, 
pantsättningsavgift och avgift för 
andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av 
styrelsen. 

Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5% och 
pantsättningsavgiften till högst 1% av det basbelopp 
som gäller vid tidpunkten för ansökan om 
medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse 
om pantsättning. 

Avgiften för andrahandsupplåtelse får för en lägenhet 
årligen motsvara högst 10 % av gällande 
prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under en del 
av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter 
det antal kalendermånader som lägenheten är 
upplåten. 

Överlåtelseavgiften betalas av förvärvarna och 
pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 

Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen 
bestämmer. 

Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda 
avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker 
samt påminnelseavgift enligt förordningen om 
ersättning för inkassokostnader m.m. 

 
 
 



 

 

Styrelse och revisorer 
 
10 § 

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter 
samt högst sju suppleanter, vilka samtidigt väljs av 
föreningen på ordinarie stämma för tiden intill dess 
nästa ordinarie stämma hållits. 
 

 
15 § 

Styrelsen åligger: 

att avge redovisning för förvaltningen av 
föreningens angelägenheter genom 

att avlämna årsredovisning som ska innehålla 
berättelse om verksamheten under året 
(förvaltningsberättelse) samt 

redogörelse för föreningens intäkter och kostnader 
under året (resultaträkning) och för ställningen vid 
räkenskapsårets utgång (balansräkning), 

att upprätta budget och fastställa årsavgifter för det 
kommande räkenskapsåret, 

att minst en gång årligen, innan redovisningen 
avges, besiktiga föreningens fastigheter samt 
inventera övriga tillgångar och i 
förvaltningsberättelsen redovisa vid besiktningen 
och inventeringen gjorda iakttagelser av särskild 
betydelse, 

att minst en månad före den föreningsstämma, på 
vilken årsredovisningen och revisorernas berättelse 
ska framläggas, till revisorerna lämna 
årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret 
samt 

att senast en vecka före ordinarie föreningsstämma 
tillställa medlemmarna kopia av årsredovisningen 
och revisionsberättelsen. 

 
 

 

 

 

 

Styrelse och revisorer 
 
10 § 

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter 
samt högst sju suppleanter, styrelseledamöter och 
suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två 
år. 

 
 
15 § 

Styrelsen åligger: 

att avge redovisning för förvaltningen av föreningens 
angelägenheter genom 

att avlämna årsredovisning som ska innehålla 
berättelse om verksamheten under året 
(förvaltningsberättelse) samt 

redogörelse för föreningens intäkter och kostnader 
under året (resultaträkning) och för ställningen vid 
räkenskapsårets utgång (balansräkning), 

att upprätta budget och fastställa årsavgifter för det 
kommande räkenskapsåret, 

att minst en gång årligen, innan redovisningen avges, 
besiktiga föreningens fastigheter samt inventera 
övriga tillgångar och i förvaltningsberättelsen 
redovisa vid besiktningen och inventeringen gjorda 
iakttagelser av särskild betydelse, 

att senast sex veckor före den föreningsstämma, på 
vilken årsredovisningen och revisorernas berättelse 
ska framläggas, till revisorerna lämna 
årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret 
samt  
 
att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma 
tillställa medlemmarna kopia av årsredovisningen och 
revisionsberättelsen. 

 
 
 

 

 

 



 

16 §  

En revisor väljs av ordinarie föreningsstämma för 
tiden intill dess nästa stämma hållits. 

Revisorn åligger: 

att verkställa revision av föreningens räkenskaper 
och förvaltning 

samt 

att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma 
framlägga revisionsberättelse. 

 

Föreningsstämma 
 
17 § 

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året 
senast vid den tidpunkt som framgår av 4 §. 

Extra stämma hålls då styrelsen finner skäl till det 
och ska av styrelsen även utlysas då detta för 
uppgivet ändamål hos styrelsen skriftligen begärs av 
en revisor eller av minst en tiondel av samtliga 
röstberättigade medlemmar. Kallelse till 
föreningsstämma och andra meddelanden till 
föreningens medlemmar ska ske genom anslag å 
lämpliga platser inom föreningens fastigheter. 
Kallelse till stämma ska tydligt ange de ärenden, 
som ska förekomma på stämman. Medlem, som inte 
bor inom fastigheten, ska skriftligen kallas under 
uppgiven eller eljest för styrelsen känd adress. 

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före 
stämma och ska utfärdas senast två veckor före 
ordinarie stämma och senast en vecka före extra 
stämma. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

16 §  

En revisor väljs av ordinarie föreningsstämma för 
tiden intill dess nästa stämma hållits. 

Revisorn åligger: 

att verkställa revision av föreningens räkenskaper och 
förvaltning 

samt 

att senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma 
framlägga revisionsberättelse. 

 
 
Föreningsstämma 

17 § 

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året 
senast vid den tidpunkt som framgår av 4 §. 

Extra stämma hålls då styrelsen finner skäl till det 
och ska av styrelsen även utlysas då detta för 
uppgivet ändamål hos styrelsen skriftligen begärs av 
en revisor eller av minst en tiondel av samtliga 
röstberättigade medlemmar. Kallelse till 
föreningsstämma och andra meddelanden till 
föreningens medlemmar ska ske ske via e-post såvida 
samtycke har lämnats av medlemmen samt genom 
anslag å lämpliga platser inom föreningens 
fastigheter. Kallelse till stämma ska tydligt ange de 
ärenden, som ska förekomma på stämman. Medlem, 
som inte bor inom fastigheten, ska skriftligen kallas 
under uppgiven eller eljest för styrelsen känd adress. 

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före stämma 
och ska utfärdas senast två veckor före ordinarie 
stämma och extra stämma. 

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. Ombud, biträden och andra 
stämmofunktionärer har alltid rätt att närvara vid 
föreningsstämman.  

 

 
 

 



 

19 §  

På ordinarie föreningsstämma ska förekomma 
följande ärenden: 

a) Upprättande av förteckning över 
närvarande medlemmar. 

b) Val av ordförande vid stämman. 

c) Val av justeringsmän. 

d) Fråga om kallelse till stämman behörigen 
skett. 

e) Föredragning av styrelsens årsredovisning. 

f) Föredragning av revisorernas berättelse. 

g) Fastställande av resultat- och 
balansräkningen. 

h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

i) Fråga om användande av uppkommen vinst 
eller täckande av förlust. 

j) Fråga om arvoden. 

k) Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

l) Val av revisor och suppleant. 

m)   Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen. 

På extra stämma ska förekomma endast de ärenden, 
för vilka stämman utlysts och vilka angivits i 
kallelsen till densamma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 §  

På ordinarie föreningsstämma ska förekomma 
följande ärenden: 

a) Upprättande av förteckning över närvarande 
medlemmar. 

b) Val av ordförande vid stämman. 

c) Val av justeringsmän. 
 
d) Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 

e) Fråga om kallelse till stämman behörigen 
skett. 

f) Föredragning av styrelsens årsredovisning. 

g) Föredragning av revisorernas berättelse. 

h) Fastställande av resultat- och 
balansräkningen. 

i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

j) Fråga om användande av uppkommen vinst 
eller täckande av förlust. 

k) Fråga om arvoden. 

l) Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

m) Val av revisor och suppleant. 

n)   Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen. 

På extra stämma ska förekomma endast de ärenden, 
för vilka stämman utlysts och vilka angivits i 
kallelsen till densamma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 §  

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. 

Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, 
har de dock tillsammans endast en röst. 
Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort 
sina förpliktelser mot föreningen. 

Bostadsrättshavare får utöva sin rösträtt genom 
befullmäktigat ombud. 

Ombud ska förete skriftlig, dagtecknad fullmakt. 

Omröstning vid föreningsstämma sker öppet om inte 
närvarande röstberättigad påkallar sluten 
omröstning. 

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i 
andra frågor den mening gäller som biträds av 
ordföranden. 

De fall – bland annat fråga om ändring av dessa 
stadgar – där särskild röstövervikt erfordras för 
giltighet av beslut behandlas i 9 kap. 16, 19 och 23 
§§ i bostadsrättslagen. 

 

 
 
 

 

21 §  

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. 

Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, 
har de dock tillsammans endast en röst. 
Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort 
sina förpliktelser mot föreningen. 

Bostadsrättshavare får utöva sin rösträtt genom 
befullmäktigat ombud. 

Ombud ska förete skriftlig, dagtecknad fullmakt. 
Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får 
bara företräda en medlem.  
 
Medlem får medföra ett valfritt biträde.  

Omröstning vid föreningsstämma sker öppet om inte 
närvarande röstberättigad påkallar sluten omröstning. 

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i 
andra frågor den mening gäller som biträds av 
ordföranden. 

De fall – bland annat fråga om ändring av dessa 
stadgar – där särskild röstövervikt erfordras för 
giltighet av beslut behandlas i 9 kap. 16, 19 och 23 §§ 
i bostadsrättslagen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Övriga bestämmelser (ny paragraf) 
 
 
§ 39 Vissa meddelanden 
 
När meddelande enligt nedan har skickats från 
bostadsrättsföreningen i rekommenderat brev 
under mottagarens vanliga adress har 
bostadsrättsföreningen gjort vad som 
krävs av den; 
 
1.  tillsägelse om störningar i boendet 
2. tillsägelse att avhjälpa brist 
3. uppmaning att betala insats eller 
upplåtelseavgift 
4. tillsägelse att vidta rättelse 
5. meddelande till socialnämnden 
6. underrättelse till panthavare angående 
obetalda avgifter 
till bostadsrättsföreningen 
7. uppmaning till juridiska personer, 
dödsbon med flera angående nekat 
medlemskap. 
 
Andra meddelanden till medlemmarna sker 
genom anslag på lämplig plats inom föreningens 
fastighet eller genom brev. 
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. 
 
 

 

 

 


