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KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA  

 
Datum  12 juni  

Tid 19.00 

Plats Tvättstugan, Djupdalsvägen 4D 

 

Dagordning 

1. Stämmans öppnande 

2. Godkännande av dagordning 

3. Val av stämmoordförande 

4. Val av sekreterare  

5. Val av protokollförare 

6. Val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare 

7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

8. Fastställande av röstlängd 

9. Beslut angående ändring av stadgarna, se förslag enligt bilaga 

10. Stämmans avslutande 

 

Sollentuna den 24 maj 2018 

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Ekplantan 

 

Om ombud, fullmakt mm 

En medlem som inte personligen kan närvara på föreningsstämman kan utöva sin rösträtt 

genom ombud. Ombudet skall förete en skriftlig, daterad fullmakt i original. Den gäller i 

högst ett år från undertecknandet. Fullmakten behöver inte vara bevittnad. 
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· 

Bilaga till Kallelse extra föreningsstämma 

Vid ordinarie årsstämma 23 maj 2018 beslutades att fortsätta processen för 

stadgeändring. Ändring av stadgar kan dock ske först efter ytterligare en 

föreningsstämma då minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade 

(eller inlämnade fullmakter) ska rösta Ja för att stadgeändring ska ske.   

Förslag till förändringar till Brf Ekplantans stadgar avser följande paragrafer, ändring 

gentemot nuvarande skrivning är understruken: 

 

Avgifter 

 

8§ 

 

För bostadsrätten utgående insats och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats skall 

dock alltid beslutas av föreningsstämma. 

 

För bostadsrätt skall erläggas årsavgift till bestridande av föreningens kostnader för den 

löpande verksamheten, samt för de i 9 § angivna avsättningarna.  Årsavgifterna fördelas efter 

bostadsrätternas andelstal och erläggs på tider som styrelsen bestämmer. 

 

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

renhållning, konsumtionsvatten eller elektrisk ström skall erläggas efter förbrukning eller yta. 

 

Om inte årsavgiften betalas i rätt tid, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på den 

obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker. 

 

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse 

kan tas ut efter beslut av styrelsen. 

 

För arbete med övergång av bostadsrätt får överlåtelseavgift tas ut med belopp som maximalt 

får uppgå till 2,5 % av basbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken. 

 

Den medlem till vilken en bostadsrätt övergått svarar normalt för att överlåtelseavgiften 

betalas 

 

För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får pantsättningsavgift tas ut med belopp som 

maximalt får uppgå till 1 % av basbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken. 

 

Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 

 

Avgiften för andrahandsupplåtelse får uppgå till högst 10 % årligen av gällande 

prisbasbelopp. Upplåts en lägenhet under en del av ett år får avgiften tas ut efter det antal 

kalendermånader som upplåtelsen omfattar. 

 

Avgift för andrahandsupplåtelse betalas av bostadsrättshavaren. 

Avgifter skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer.  Betalning får dock alltid ske genom 

plus- eller bankgiro. 
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Styrelse och revisor 

 

15 § 

Styrelsen åligger 

 

att avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att 

avlämna årsredovisning som skall 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 att föra medlems- och lägenhetsförteckning; föreningen har rätt att behandla i 

förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses enligt gällande 

lagstiftning för personuppgifter, 

 

att minst en gång årligen, innan årsredovisningen avges, besiktiga föreningens hus 

samt inventera övriga tillgångar och i förvaltningsberättelsen redovisa vid 

besiktningen och inventeringen gjorda iakttagelser av särskild betydelse, 

  

att  

 

minst sex veckor före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och 

revisionsberättelsen skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för 

det förflutna räkenskapsåret samt 

  

att senast två veckor innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia 

av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

 

16 § 

En revisor och en suppleant väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa 

ordinarie stämma hållits. 

 

Revisor åligger: 

 

att  

 

verkställa revision av föreningens årsredovisning jämte räkenskaper och styrelsens 

förvaltning samt 

  

att senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse. 

 

Föreningsstämma 

 

17 § 

 

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

 

Extra stämma hålls då styrelsen finner skäl till det och skall av styrelsen även utlysas då detta 

för uppgivet ändamål hos styrelsen skriftligen begärts av en revisor eller av minst en tiondel 

av samtliga röstberättigade medlemmar. 
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Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till föreningens medlemmar skall ske 

genom anslag å lämpliga platser inom föreningens hus.  Kallelse till stämma skall tydligt ange 

de ärenden som skall förekomma på stämman. Medlem, som inte bor i föreningens hus, skall 

skriftligen kallas under uppgiven eller eljest för styrelsen känd adress. 

 

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före ordinarie och extra stämma och skall utfärdas 

senast två veckor före ordinarie och extra stämma. 

 

 


