20 § Avyttring av föreningsgemensam egendom
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Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsslämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom
eller tomträtt och inte heller riva eller företa väsentliga till- eller ombyggnadsåtgärder av sådan egendom.

21 §Medlems-och lägenhetsförteckning

Styrelsen skall i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser föra medlems- och lägenhetsförteekning. Styrelsen har
rätt att behan dla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen.
Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförleckningen avseende sin bostadsrättslägenhet.

22 § Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Senast en månad före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till
revisorerna avlämna handlingar i enlighet med årsredovisningslagens allmänna bestämmelser om årsredovisningens
delar.

23 § Revisorer
Föreningsstämman skall välja minst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Revisorer och
revisorssuppleanter väljs f'ör tiden från ordinarie föreningsstämma fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Av
revisorerna - vilka inte behöver vara medlemmar - skall minst en vara auktoriserad eller godkänd.
Revisorerna skall avge revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före föreningsstämman.
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda
anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före föreningsstämman.

24 § Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast den 1 mars och senast före juni månads utgång.
Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den I februari eller inom den senare
tidpunkt styrelsen kan komma att bestämma.
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga
röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman.

25 § Dagordning på föreningsstämma
På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I 0.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Öppnande
Godkännande av dagordningen
Val av stämmoordförande
Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Fastställande av röstlängd
Föredragning av styrelsens årsredovisning
Föredragning av revisorns berättelse
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om resultatdisposition
Fråga om ansvarsfr ihet för styrelseledamöterna
Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisorer och ev revisorssuppleant
Eventuellt val av valberedning
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17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslutande
Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Kallelse skall
utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning, e-mail eller genom postbefordran senast två veckor före
ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.
Vid förcningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock
tillsammans endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa
stadgar eller enligt lag.
Medlem far utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, registrerad partner, sambo eller närstående
som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem.
Ombudet skall företa en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Fullmakten
skall uppvisas i original.
Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, sambo, annan närstående eller
annan medlem får vara biträde.
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal
den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet
genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas. För vissa beslut erfordras särskild majoritet
enligt bestämmelser i bostadsrättslagen.
Protokoll från föreningsstämman skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman.

26 § Meddelanden till medlemmarna

Meddelanden delges genom anslag i föreningens fastighet, genom e-mail eller genom vanlig postutdelning.

27 § Underhåll och renovering

Styrelsen ska upprätta en underhållsplan för genomförande av underhåll och renovering av föreningens hus och
årligen upprätta en budget för att kunna fatta beslut om årsavgiftens storlek och säkerställa behövliga medel för att
trygga underhållet av föreningens hus samt vmje år besiktiga föreningens egendom.

28 § Fonder

Inom föreningen skall bildas fond för yttre underhåll. Till fonden skall årligen avsättas ett belopp motsvarande minst
0,3% av fastighetens taxeringsvärde. Om föreningen har upprättat underhållsplan skall avsättning till fonden göras
enligt planen.

29 § Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser.

