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KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 

 
Måndagen den 15 juni 2015 kl. 19:00 

 
Föreningslokalen, Lokföraregatan 17 A 

 
 

Förslag till dagordning: 
 

1. Mötets öppnande 
2. Uppgörande av förteckning över närvarande medlemmar 
3. Val av ordförande för sammanträdet 
4. Val av sekreterare för sammanträdet 
5. Val av justeringsmän och rösträknare 
6. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett 
7. Godkännande av dagordningen 
8. Styrelsens förvaltningsberättelse och årsmötesprotokollen 
9. Revisionsberättelse 
10. Fastställande av balans- och resultaträkning 
11. Beslut om resultatdisposition 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
13. Diskussion avseende budget, årsavgifter och eventuellt nya avgifter 
14. Besluta avseende styrelsearvodering samt revisorsarvodering 
15. Val av styrelseledamöter 
16. Val av revisorer och suppleanter 
17. Val av valberedning till 16/17 års styrelse 
18. Andra läsningen, stadgeändringar (se sida 3 och 4) -  

9§ Överlåtelse- och pantsättningsavgift 
47§ Andrahandsuthyrning 
49§ Förverkandegrunder 1:a punkt betr. Andrahandsuthyrning 

19. Övriga frågor 
20. Mötets avslutande 

 
 
Medlem som har frågor ombedes kontakta styrelsen 
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Närvarolista 2015-06-15 
Namn Lgh.nr. Trapphus 
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Andra	läsningen,	stadgeändringar	
(första läsningen ägde rum vid en extra föreningsstämma 2015-01-08) 
Bostadsrättsföreningen får från och med 2014-07-01 ta ut en avgift för 
andrahandsupplåtelse av den bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra 
hand. Avgiften har ett maxtak om 10 % av prisbasbeloppet per år. 
 
Avgiften är tänkt att täcka administrativa kostnader samt bortfallet av arbetskraft från 
föreningsmedlemmen.  
 
För att bostadsrättsföreningen ska få ta ut avgiften måste det anges i stadgarna. 
 

9	§	‐	Nuvarande	lydelse	
9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift 
Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. 
Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1,0 
% av gällande prisbasbelopp.  
 

9	§	‐	Förslag	till	ny	lydelse	–	Antogs	vid	första	läsningen	2015‐01‐08	
9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse 
Avgifterna får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 
2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av gällande prisbasbelopp. 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. 
 
Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren, pantsättningsavgift av pantsättaren och 
avgift för andrahandsupplåtelse av bostadsrättshavaren. 
 
 

47	§	‐	Nuvarande	lydelse	
47 § Andrahandsuthyrning 
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för 
självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrätts-
havare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan 
ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå, till vem lägenheten ska 
upplåtas samt kontaktuppgifter till bostadsrättsinnehavaren. Tillstånd ska lämnas om 
bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har 
någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av 
hyresnämnden. 
 
Till andrahandsuthyrning räknas inte uthyrning till maka/make eller annan närstående 
till medlem, om han/hon varaktigt sammanbor med medlemmen, eller sådan släkting 
till medlemmen, som enligt svensk lag är arvsberättigad till honom/henne. 
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47	§	‐	Förslag	till	ny	lydelse	‐	Avslogs	vid	första	läsningen	2015‐01‐08	

47 § Andrahandsuthyrning 
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för 
självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. 
Bostadsrättshavare ska skriftligen ansöka hos styrelsen om samtycke till upplåtelsen. 
I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem 
lägenheten ska upplåtas. 

Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen 
inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan 
överprövas av hyresnämnden. 

 
 

49	§	‐	Nyvarande	lydelse	

49 § Förverkandegrunder 

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan förverkas och 
föreningen således bli berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning i 
bland annat följande fall: 

1. bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift  
 

49	§	‐	Förslag	till	ny	lydelse	–	Antogs	vid	första	läsningen	2015‐01‐08	

49 § Förverkandegrunder 

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan förverkas och 
föreningen således bli berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning i 
bland annat följande fall: 

1. bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift eller avgift för 
andrahandsuthyrning 
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