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Dagordning 

1. Stämmans öppnande  
2. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av 

stämmoordförandens val av protokollförare 
3. Godkännande av röstlängden 
4. Val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare  
5. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 
6. Fastställande av dagordningen 
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om 

hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen disponeras. 
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
10.  Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 
11.  Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas 
12.  Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
13.  Val av revisorer och revisorssuppleanter 
14.  Val av valberedning 
15.  Av medlemmar anmälda ärenden (motioner) och av styrelsen hänskjutna 

frågor (propositioner)  
16. Mötets avslutande 
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Ordlista

Anläggningstillgång
Tillgång som föreningen avser använda under en längre tid. De vanligaste anläggningstillgångarna är 
föreningens byggnader samt dess mark. 

Avskrivning 
Bokföringsmässig värdeminskning av tillgång genom att tillgångens ursprungliga värde fördelas som 
kostnader över de år som tillgången nyttjas. Den vanligaste avskrivningen i bostadsrättsföreningar är 
avskrivningar av föreningens byggnad. Mark skrivs inte av.

Balanserat resultat
Är summeringen av de årliga resultaten för samtliga föreningens tidigare räkenskapsår. Det balanserade 
resultatet är en del av föreningens fria egna kapital.

Balansräkning
Sammanställning över föreningens ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt. Balansräkningen är uppdelad i 
en del som består av föreningens tillgångar och en annan med eget kapital och skulder vilket visar hur 
föreningens tillgångar har finansierats.  

Bostadsrättsförening
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening utan vinstsyfte som har för avsikt att upplåta lägenheter 
och eventuellt lokaler med bostadsrätt i föreningens hus. Föreningen ansvarar för det yttre underhållet av 
föreningens hus medan det inre underhållet är respektive bostadsrättshavare ansvar. Vem som ansvarar för 
vad regleras i föreningens stadgar och bostadsrättslagen.

Föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ där föreningens samtliga medlemmar 
demokratiskt fattar beslut. Exempel på beslut som fattas är styrelsesammansättning, disposition av resultat 
samt väsentliga förändringar såsom nybyggnationer. 

Förutbetalda intäker och upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter uppstår t.ex. om föreningens medlemmar betalar in årsavgiften före räkenskapsårets 
slut för period som avser nästa räkenskapsår. En upplupen kostnad uppkommer om det efter 
räkenskapsårets slut inkommer fakturor som avser föregående räkenskapsår. Vanliga upplupna kostnader är
kostnader för el, fjärrvärme och vatten som faktureras i efterskott. 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader uppstår när en faktura inkommer före räkenskapsårets slut men avser nästföljande 
år som t.ex. försäkring som vanligen betalas i förskott innan perioden den avser. 
Upplupna intäkter uppkommer om föreningen väntar sig en intäkt som ännu inte realiserats.

Kassaflöde
Visar flödet av in- och utbetalningar under en viss period och redovisas i en kassaflödesanalys i 
årsredovisningen. Föreningens kassaflöde från den löpande verksamheten bör vara tillräckligt för att täcka 
det långsiktiga underhållsbehovet av fastigheten. Kassaflödet är ett viktigt mått på föreningens välmående 
och visar tydligare än årets resultat om föreningen har tillräckliga intäkter.

Kortfristiga skulder
Är de skulder föreningen har som förfaller inom ett år från bokslutsdatumet. Vanliga kortfristiga skulder är 
leverantörsskulder och amorteringar som väntas ske inom det närmsta året. Här redovisas även de 
fastighetslån sonm förfaller under kommande räkenskapsår. Dessa lån förnyas normalt till nya villkor.

Medlemsinsatser
Innefattar de betalningar som erläggs av de första innehavarna av lägenheterna i föreningen i samband med 
att de upplåts.



Resultaträkning
Sammanställning över föreningens intäkter och kostnader för en viss period som mynnar ut i årets resultat 
för räkenskapsåret. Resultaträkningen nollställs för varje nytt räkenskapsår. 

Revisor
Väljs årligen av föreningens medlemmar på föreningsstämman för att granska räkenskaperna och styrelsens
arbete. I bostadsrättsföreningar är det krav på revisor och eventuella auktoriseringskrav på revisorn regleras 
i föreningens stadgar. 

Stadgar
I stadgarna redogörs de regler som gäller för föreningens verksamhet. Stagarna är giltiga från och med det 
datum de registreras hos Bolagsverket och får inte innehålla bestämmelser som strider mot lagen.

Ställda säkerheter
Utgörs vanligtvis av inteckningar i föreningens fastighet. Banker kräver säkerhet för sina lån vilket de får 
genom pantbrev som kommer till via inteckningar i föreningens fastighet. 

Underhållsfond
Kallas även yttre fond. I enlighet med föreningens stadgar görs årligen en avsättning till föreningens 
underhållsfond för att täcka det långsiktiga underhållsbehovet för fastigheten. När underhållsarbete utförs 
ianspråktas medel ur fonden. Det långsiktiga underhållsbehovet bör framgå av föreningens underhållsplan. 

Underhållsplan
Är ett dokument som ska ta upp och beskriva de underhållsåtgärder som ligger inom 
bostadsrättsföreningens ansvarsområde samt kostnadsuppskatta dessa åtgärder. Underhållsplanen visar ett 
uppskattat långsiktigt underhållsbehov för att hålla fastigheten i gott skick. 

Årets resultat
Är det slutliga resultatet för räkenskapsåret efter sammanställning av föreningens intäkter och kostnader för 
perioden. 

Årsavgift 
Avgift som erläggs av föreningens medlemmar för att täcka löpande driftskostnader, ränta och för att 
säkerställa det långsiktiga underhållet av fastigheten. Årsavgiften betalas vanligen månadsvis och kallas 
därför ofta för månadsavgift. 

Årsredovisning
Innehåller förutom balans- och resultaträkningen kompletterande upplysningar i form av noter. Sådant som 
inte redovisas i balans- och resultaträkningen samt noter återges i förvaltningsberättelsen för att ge en 
översikt av föreningens verksamhet samt en rättvisande bild av dess ekonomiska ställning och utveckling.



info@bblick.se | 010-177 59 00 | www.bredablickforvaltning.se


