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Anslag: Huvudsakliga förändringar av stadgarna 

Styrelsen föreslår att årsstämman ska anta nya stadgar för Privata Brf, dessa överensstämmer i stort 

sett med föreningens nuvarande stadgar ”Normalstadgar för Riksbyggen Brf”. 

Ett beslut om stadgeändring blir giltigt om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även 

giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande 

på den senare stämman gått med på beslutet. 

Vi utgår från att det behövs beslut på två föreningsstämmor. 

 

De paragrafer som ändras är följande, markerat i rött: 

Föreningen 

§ 1 Firma, ändamål och säte 

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hartassen  

(i nuvarande stadgar - Riksbyggen Bostadsrättsförening Hartassen) 

Text i nuvarande stadgar utgår:  

Föreningen ska i sin verksamhet främja de kooperativa principerna såsom de kommer till uttryck i 

dessa stadgar och verka för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. 

Medlemskap 

§ 4 Föreningens medlemmar 
Medlemskap kan beviljas fysisk eller juridisk person som kommer att erhålla bostadsrätt i föreningen 

till följd av upplåtelse från föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus,  

 

Text i nuvarande stadgar utgår:  

b) Riksbyggen ekonomisk förening, nedan ”Riksbyggen” 

Styrelse och valberedning 

§ 47 Allmänt 
Föreningens angelägenheter ska handhas av en styrelse vars uppgift är att företräda föreningen och 

ansvara för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsstäl-

lande sätt. 

Text i nuvarande stadgar utgår:  

Styrelsen ska arbeta för utbildning av och information till medlemmarna samt lösa frågor i samband 

med skötseln av föreningens egendom så att medlemmarnas trivsel och aktiva deltagande i verk-

samheten främjas. 

Styrelsen ska med hänsyn till bostadsrättshavarnas olika förutsättningar skapa likvärdiga möjligheter 

för alla att nyttja bostadsrätten. 
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§ 48 Ledamöter och suppleanter 

Antalet styrelseledamöter och suppleanter samt utseende därav 

Styrelsen ska bestå av 3-7 styrelseledamöter och 3-7 styrelsesuppleanter som utses av 

föreningsstämman.  

Text i nuvarande stadgar utgår:  

a) föreningsstämman väljer två (2) till sex (6) ledamöter samt minst två (2) och högst sex (6) supple-

anter, 

b) Riksbyggen utser en (1) ledamot och en (1) suppleant. 

Styrelseledamöterna och suppleanterna som väljs av stämman ska vara medlemmar i föreningen eller 

vara bosatta i föreningens hus och tillhöra bostadsrättshavares familjehushåll.  

Text i nuvarande stadgar utgår:  

Vidare är person som utsetts av Riksbyggen behörig att vara ledamot eller suppleant.  

§ 49 Ordförande, sekreterare m fl   
Om inte föreningsstämman beslutar annat, ska styrelsen inom sig utse ordförande vid det styrelse-

sammanträde som hålls i anslutning till den ordinarie föreningsstämman eller i anslutning till extra 

föreningsstämma i den mån styrelseval har förekommit på sådan stämma. Om stämman väljer att utse 

ordförande ska styrelsen inom sig utse en vice ordförande. Vid samma styrelsesammanträde ska även 

sekreterare utses.  

Text i nuvarande stadgar utgår:  

Vid samma styrelsesammanträde ska även brandskyddsansvarig, och i förekommande fall, 

utbildningsansvarig samt miljöansvarig utses.  

§ 65 Ändring av stadgarna 
Text i nuvarande stadgar utgår:  

Godkännande av Riksbyggen och registrering  

Utöver vad som krävs enligt ovan gäller för att beslutet ska vara giltigt att Riksbyggen godkänner 

detsamma.  

Ett beslut om ändring av stadgarna ska genast anmälas för registrering hos Bolagsverket. Beslutet får 

inte verkställas förrän registreringen har skett. 

Övrigt 

Text i nuvarande stadgar utgår:  

§ 71 Medlemskap i Riksbyggen intresseförening 
För medlemskap i Riksbyggen ekonomisk förening krävs att bostadsrättsföreningen är medlem i 

intresseföreningen för Riksbyggens bostadsrättsföreningar där bostadsrättsföreningen har sin verk-

samhet och via denna är andelsägare i Riksbyggen ekonomisk förening. 

Beslut som innebär att föreningen begär sitt utträde ur intresseföreningen blir giltigt om samtliga 

röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande 

föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.  

§72 – 74  ändras till § 71 – 73 med samma innehåll som i nuvarande stadgar. 


