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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
     Till årsstämma 

     2018-10-24 

 

 

    

Förslag till justering av stadgarna för Brf Äpplet 1-5 

Ändringarna orsakas av ändringar i lagen om ekonomiska föreningar.  
Ändringarna är tvingande, men måste ändå tas i två på varandra följande  
stämmor: vid extra föreningsstämma den 19 maj 2018 och vid ordinarie  
föreningsstämma den 24 oktober 2018. 

 
Nuvarande text i stadgarna finns i vänstra spalten.  
I högra spalten markeras ändringar med röd färg. 
 

31§ 

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 

1/7-30/6. Senast en månad före ordinarie 

föreningsstämman varje år skall styrelsen 

till revisorerna avlämna förvaltningsberät-

telse, resultaträkning och balansräkning. 

31§ 

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 

1/7-30/6. Senast sex veckor före ordinarie 

föreningsstämman varje år skall styrelsen 

till revisorerna avlämna förvaltningsberät-

telse, resultaträkning och balansräkning. 

33§ 

Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att 

revision är avslutad och revisionsberättel-

sen angiven senast två veckor innan den 

ordinarie föreningsstämman. Styrelsen 

skall avge skriftlig förklaring till ordinarie 

föreningsstämma över av revisorerna 

eventuellt gjorda anmärkningar. Styrelsens 

redovisningshandlingar, revisionsberättel-

sen och styrelsens förklaring över av revi-

sorerna gjorda anmärkningar skall hållas 

tillgängliga för medlemmarna minst en 

vecka före den föreningsstämma på vilken 

ärendet skal förekomma till behandling. 

33§ 

Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att 

revision är avslutad och revisionsberättel-

sen angiven senast tre veckor innan den or-

dinarie föreningsstämman. Styrelsen skall 

avge skriftlig förklaring till ordinarie före-

ningsstämma över av revisorerna eventu-

ellt gjorda anmärkningar. Styrelsens redo-

visningshandlingar, revisionsberättelsen 

och styrelsens förklaring över av reviso-

rerna gjorda anmärkningar skall hållas till-

gängliga för medlemmarna minst två 

veckor före den föreningsstämma på vil-

ken ärendet skall förekomma till behand-

ling. 
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39§ 

Kallelse till föreningsstämma skall inne-

hålla uppgift om vilka ärenden som skall 

behandlas på stämman. Även ärende som 

anmälts av styrelsen eller föreningsmed-

lem enligt 36§ skall anges i kallelsen. 

Denna skall utfärdas genom personlig kal-

lelse till samtliga medlemmar genom ut-

delning eller genom postbefordran senast 

två veckor före ordinarie och en vecka före 

extra föreningsstämma, dock tidigast fyra 

veckor före stämman. 

39§ 

Kallelse till föreningsstämma skall tydligt 

ange de ärenden som skall behandlas på 

stämman. Även ärende som anmälts av 

styrelsen eller föreningsmedlem enligt 36§ 

skall anges i kallelsen. Om föreningsstäm-

man skall fatta beslut om stadgeändring 

skall ändringen framgå av kallelsen eller 

stadgeförslaget bifogas. Kallelsen skall ut-

färdas genom personlig kallelse till samt-

liga medlemmar genom utdelning eller ge-

nom postbefordran senast två veckor före 

både ordinarie och extra föreningsstämma, 

dock tidigast sex veckor före stämman. 

 
 

42§ 

Medlem får på föreningsstämma medföra 

högst ett biträde. Endast medlemmens 

make, sambo, annan närstående eller an-

nan medlem får vara biträde. 

42§ 

Medlem får på föreningsstämma medföra 

högst ett biträde. Endast medlemmens 

make, sambo, annan närstående eller annan 

medlem får vara biträde. 
Föreningsstämman får besluta att den som 

inte är medlem skall ha rätt att närvara eller 

på annat sätt följa förhandlingarna vid före-

ningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt 

endast om det beslutas av samtliga röstbe-

rättigade som är närvarande vid förenings-

stämman.  

 


