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Stadgeändring – en anpassning till Lag (1987:667) om 

ekonomiska föreningar 

 
Prop. 

2017/18:2 

 

Styrelsen överlämnar denna proposition till BRF Visirets stämma den 20 

maj 2017. 

Segeltorp den 2 maj 2017 

 

Styrelsen 17/18 genom 

Pierre Sjölund, ordf. 

 

 

Bakgrund 

Lagen om ekonomiska föreningar har under de senaste åren varit föremål för 

en omfattande översyn. Målet med översynen var i korthet att modernisera 

lagen så att den är bättre anpassad till nuvarande förhållanden, underlätta för 

kooperativt företagande och att harmonisera reglerna till aktiebolagslagen i 

den utsträckning som det är möjligt. Riksdagen har antagit ändringarna, som 

därmed trädde i kraft den 1 juli 2016. Många ändringar påverkar inte 

bostadsrättsföreningar, men några gör det. 

En förening som har bildats före 1 juli 2016 får tillämpa äldre bestämmelser 

rörande tid för kallelse fram till utgången av juni 2017. 

Äldre stadgebestämmelser, utom kallelsetider, som strider mot nya lagen blir 

utan verkan den 1 juli 2016. 

Finns i en förenings stadgar bestämmelser som strider mot bestämmelse i nya 

lagen ska styrelsen till en föreningsstämma som hålls senast 30 juni 2018 

lägga fram förslag till ändring av stadgarna (de äldre bestämmelserna blir 

alltså i och för sig ogiltiga vid ikraftträdandet men de ska även rensas ut ur 

stadgarna). 
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Förslag till ändring 

Styrelsen föreslår ändringar i de delar det behövs för att anpassa sig till 

förändringarna i lagen om ekonomiska föreningar genom följande ändringar, 

tillägg och förtydliganden (kursiv blå stil=ändring). 

Ändring avser 8 § 2 meningen.  

Nuvarande lydelse Lydelse efter ändring 

8 § Årsavgiftens beräkning 

Årsavgifterna fördelas på 

bostadsrättslägenheterna i 

förhållande till lägenheternas 

andelstal. Beslut om ändring av 

grund för andelstalsberäkning ska 

fattas av föreningsstämma. Om 

beslutet medför rubbning av det 

inbördes förhållandet mellan 

andelstalen blir beslutet giltigt om 

minst tre fjärdedelar av de röstande 

på stämman gått med på beslutet. 

För lägenheter som efter 

upplåtelsen utrustats med balkong 

får årsavgiften vara förhöjd med 

högst 2 % av vid varje tillfälle 

gällande prisbasbelopp, 

motsvarande gäller för lägenhet 

med fransk balkong, altan på mark 

eller uteplats dock med ett påslag 

på högst 1 %. 

Styrelsen kan besluta att i 

årsavgiften ingående ersättning för 

taxebundna kostnader såsom, 

renhållning, konsumtionsvatten, 

TV, bredband och telefoni ska 

erläggas efter förbrukning, area 

eller per lägenhet. 

Om en kostnad avser uppvärmning 

eller nedkylning av lägenheten, 

varmvatten eller elektricitet och 

förbrukningen mäts individuellt ska 

denna del av årsavgiften baseras på 

förbrukningen. 

8 § Årsavgiftens beräkning 

Årsavgifterna fördelas på 

bostadsrättslägenheterna i 

förhållande till lägenheternas 

andelstal. Beslut om ändring av 

andelstal ska fattas av 

föreningsstämma. Om beslutet 

medför rubbning av det inbördes 

förhållandet mellan andelstalen blir 

beslutet giltigt om minst tre 

fjärdedelar av de röstande på 

stämman gått med på beslutet. 

För lägenheter som efter 

upplåtelsen utrustats med balkong 

får årsavgiften vara förhöjd med 

högst 2 % av vid varje tillfälle 

gällande prisbasbelopp, 

motsvarande gäller för lägenhet 

med fransk balkong, altan på mark 

eller uteplats dock med ett påslag 

på högst 1 %. 

Styrelsen kan besluta att i 

årsavgiften ingående ersättning för 

taxebundna kostnader såsom, 

renhållning, konsumtionsvatten, 

TV, bredband och telefoni ska 

erläggas efter förbrukning, area 

eller per lägenhet. 

Om en kostnad avser uppvärmning 

eller nedkylning av lägenheten, 

varmvatten eller elektricitet och 

förbrukningen mäts individuellt ska 

denna del av årsavgiften baseras på 

förbrukningen. 

 

  

8 § Årsavgiftens beräkning 
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Ändring avser 16 § 2-3 stycket.  

Nuvarande lydelse Lydelse efter ändring 

16 § Kallelse 

Kallelse till föreningsstämma ska 

innehålla uppgift om vilka ärenden 

som ska behandlas på stämman 

Beslut får inte fattas i andra 

ärenden än de som tagits upp 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 genom 

utdelning. Om medlem uppgivit 

annan adress ska kallelsen istället 

skickas till medlemmen. Kallelsen 

ska dessutom anslås på lämplig 

plats inom föreningens hus eller 

publiceras på hemsida. 

16 § Kallelse 

Kallelse till föreningsstämma ska 

innehålla uppgift om vilka ärenden 

som ska behandlas på stämman. 

Beslut får inte fattas i andra ärenden 

än de som tagits upp i kallelsen. 

Kallelse till ordinarie och extra 

föreningsstämma ska utfärdas 

tidigast sex veckor och senast två 

veckor före föreningsstämman. 

Kallelsen ska utfärdas genom 

utdelning eller genom e-post till de 

medlemmar som uppgivit en e-

postadress. Om medlem uppgivit en 

annan postadress ska kallelsen 

istället skickas dit. I vissa i lag 

särskilt angivna fall ställs högre 

krav på kallelse via e-post. Utöver 

vad som ovan angivits ska kallelse 

dessutom anslås på lämplig plats 

inom föreningens hus eller 

publiceras på föreningens 

webbplats. 

 

Ändring avser 18 § 1-3 stycket. 

Nuvarande lydelse Lydelse efter ändring 

18 § Ombud och biträde 

Medlem får utöva sin rösträtt 

genom ombud. Ombudet ska visa 

upp en skriftlig daterad fullmakt. 

Fullmakten ska uppvisas i original 

och gäller högst ett år från 

utfärdandet. Ombud får företräda 

högst två (2) medlemmar. På 

föreningsstämma får medlem 

medföra högst ett biträde. Biträdets 

uppgift är att vara medlemmen 

behjälplig.  

Ombud och biträde får endast vara: 

 annan medlem 

18 § Ombud och biträde 

Medlem får utöva sin rösträtt 

genom ombud. Ombudet ska visa 

upp en skriftlig daterad fullmakt. 

Fullmakten ska uppvisa en 

underskriven och daterad fullmakt. 

En fullmakt gäller högst ett år från 

utfärdandet. Ombud får företräda 

högst två (2) medlemmar. På 

föreningsstämma får medlem 

medföra högst ett biträde. Biträdets 

uppgift är att vara medlemmen 

behjälplig. Biträde har yttranderätt. 

Ombud och biträde får endast vara: 

 annan medlem 

18 § Ombud och biträde 

6 § Kallelse 
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 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. 

 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 

beslutas av samtliga 

röstberättigade som är närvarande 

vid föreningsstämman. 

 

Ändring avser 30 § 3 punkten.  

Nuvarande lydelse Lydelse efter ändring 

30 § Styrelsens åligganden 

Bland annat åligger det styrelsen: 

 att svara för föreningens 

organisation och förvaltning av 

dess angelägenheter 

 att avge redovisning för 

förvaltning av föreningens 

angelägenheter genom att 

avlämna årsredovisning som 

ska innehålla berättelse om 

verksamheten under året 

(förvaltningsberättelse) samt 

30 § Styrelsens åligganden 

Bland annat åligger det styrelsen: 

 att svara för föreningens 

organisation och förvaltning av 

dess angelägenheter 

 att avge redovisning för 

förvaltning av föreningens 

angelägenheter genom att 

avlämna årsredovisning som 

ska innehålla berättelse om 

verksamheten under året 

(förvaltningsberättelse) samt 

30 § Styrelsens åligganden 
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redogöra för föreningens 

intäkter och kostnader under 

året (resultaträkning) och för 

dess ställning vid 

räkenskapsårets utgång 

(balansräkning) 

 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 

redogöra för föreningens 

intäkter och kostnader under 

året (resultaträkning) och för 

dess ställning vid 

räkenskapsårets utgång 

(balansräkning) 

 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, måste 

det fullständiga förslaget hållas 

tillgängligt hos föreningen från 

tidpunkten för kallelsen fram till 

föreningsstämman. Om medlem 

uppgivit annan adress ska det 

fullständiga förslaget istället 

skickas till medlemmen.   

 

Ändring avser 34 §.  

Nuvarande lydelse Lydelse efter ändring 

34 § Revisionsberättelse 

Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till styrelsen 

senast två veckor före 

föreningsstämman. 

34 § Revisionsberättelse 

Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till styrelsen 

senast tre veckor före 

föreningsstämman. 

 

  

34 § Revisionsberättelse 
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Ändring avser 35 § 2 stycket 3-4 punkten. 

Nuvarande lydelse Lydelse efter ändring 

35 § Bostadsrättshavarens ansvar 

Bostadsrättshavaren ska på egen 

bekostnad hålla det inre av 

lägenheten i gott skick. Detta gäller 

även mark, förråd, garage och 

andra lägenhetskomplement som 

kan ingå i upplåtelsen.  

 

Bostadsrättshavaren svarar sålunda 

för underhåll och reparationer av 

bland annat: 

 ytbeläggning på rummens alla 

väggar, golv och tak jämte 

underliggande ytbehandling, 

som krävs för att anbringa 

ytbeläggningen på ett 

fackmanna-mässigt sätt 

 icke bärande innerväggar 

 till fönster hörande vädringsfilter 

och tätningslister samt all 

målning förutom utvändig 

målning och kittning av fönster 

 bostadsrättshavare svarar för 

ytterdörr och karm, samt till 

dörren hörande beslag, gångjärn, 

glas, handtag, ringklocka och lås 

inklusive nycklar. 

Bostadsrättshavare svarar även 

för all målning med undantag för 

målning av ytterdörrens utsida; 

motsvarande gäller för balkong- 

eller altandörr. 

 innerdörrar och säkerhetsgrindar 

 lister, foder och stuckaturer 

 elradiatorer; i fråga om 

vattenfyllda radiatorer svarar 

bostadsrättshavaren endast för 

målning 

 golvvärme, som 

bostadsrättshavaren försett 

lägenheten med 

 eldstäder, dock inte tillhörande 

rökgångar 

35 § Bostadsrättshavarens ansvar 

Bostadsrättshavaren ska på egen 

bekostnad hålla det inre av 

lägenheten i gott skick. Detta gäller 

även mark, förråd, garage och 

andra lägenhetskomplement som 

kan ingå i upplåtelsen.  

 

Bostadsrättshavaren svarar sålunda 

för underhåll och reparationer av 

bland annat: 

 ytbeläggning på rummens alla 

väggar, golv och tak jämte 

underliggande ytbehandling, 

som krävs för att anbringa 

ytbeläggningen på ett 

fackmanna-mässigt sätt 

 icke bärande innerväggar 

 till fönster hörande beslag, 

gångjärn, handtag, 

låsanordning, vädringsfilter och 

tätningslister samt all målning 

förutom utvändig målning och 

kittning av fönster. För skada på 

fönster genom inbrott eller 

annan åverkan på fönster svarar 

dock bostadsrättshavaren. 

 bostadsrättshavare svarar för 

ytterdörr och karm, samt till 

dörren hörande beslag, 

gångjärn, glas, handtag, 

ringklocka, brevinkast och lås 

inklusive nycklar, all målning 

med undantag för målning av 

ytterdörrens utsida, 

motsvarande gäller för balkong- 

eller altandörr. För skada på 

ytterdörr och karm genom 

inbrott eller annan åverkan på 

dörren svarar dock bostadsrätts-

mhavaren, motsvarande gäller 

för balkong- eller altandörr. 

 innerdörrar och säkerhetsgrindar 

 lister, foder och stuckaturer 

35 § Bostadsrättshavarens 

ansvar 
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 varmvattenberedare 

 ledningar för vatten och avlopp 

till de delar dessa är åtkomliga 

inne i lägenheten och betjänar 

endast bostadsrättshavarens 

lägenhet  

 undercentral (säkringsskåp) och 

därifrån utgående el- och 

informationsledningar (telefon, 

kabel-tv, data med mera) i 

lägenheten, kanalisationer, 

brytare, eluttag och fasta 

armaturer 

 ventiler och luftinsläpp, dock 

endast målning  

 brandvarnare 

I badrum, duschrum eller annat 

våtrum samt i WC svarar 

bostadsrättshavaren därutöver bland 

annat även för: 

 fuktisolerande skikt 

 inredning och 

belysningsarmaturer 

 vitvaror och sanitetsporslin 

 klämring till golvbrunn rensning 

av golvbrunn och vattenlås   

 tvättmaskin inklusive ledningar 

och anslutningskopplingar på 

vattenledning 

 kranar och avstängningsventiler  

 ventilationsfläkt 

 elektrisk handdukstork 

I kök eller motsvarande utrymme 

svarar bostadsrätts-havaren för all 

inredning och utrustning såsom 

bland annat:  

 vitvaror 

 köksfläkt 

 rensning av vattenlås 

 diskmaskin inklusive ledningar 

och anslutningskopplingar på 

vattenledning 

 kranar och avstängningsventiler; 

I fråga om gasledningar svarar 

 elradiatorer; i fråga om 

vattenfyllda radiatorer svarar 

bostadsrättshavaren endast för 

målning 

 golvvärme, som 

bostadsrättshavaren försett 

lägenheten med 

 eldstäder, dock inte tillhörande 

rökgångar 

 varmvattenberedare 

 ledningar för vatten och avlopp 

till de delar dessa är åtkomliga 

inne i lägenheten och betjänar 

endast bostadsrättshavarens 

lägenhet  

 undercentral (säkringsskåp) och 

därifrån utgående el- och 

informationsledningar (telefon, 

kabel-tv, data med mera) i 

lägenheten, kanalisationer, 

brytare, eluttag och fasta 

armaturer 

 ventiler och luftinsläpp, dock 

endast målning  

 brandvarnare 

I badrum, duschrum eller annat 

våtrum samt i WC svarar 

bostadsrättshavaren därutöver bland 

annat även för: 

 fuktisolerande skikt 

 inredning och 

belysningsarmaturer 

 vitvaror och sanitetsporslin 

 klämring till golvbrunn rensning 

av golvbrunn och vattenlås   

 tvättmaskin inklusive ledningar 

och anslutningskopplingar på 

vattenledning 

 kranar och avstängningsventiler  

 ventilationsfläkt 

 elektrisk handdukstork 

I kök eller motsvarande utrymme 

svarar bostadsrätts-havaren för all 
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bostadsrättshavaren endast för 

målning. 

inredning och utrustning såsom 

bland annat:  

 vitvaror 

 köksfläkt 

 rensning av vattenlås 

 diskmaskin inklusive ledningar 

och anslutningskopplingar på 

vattenledning 

 kranar och avstängningsventiler; 

I fråga om gasledningar svarar 

bostadsrättshavaren endast för 

målning. 

 

 

Yrkande 

Styrelsen yrkar stämman biträda förslag till beslut. 
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