
Bilaga	  1	  -‐	  Förklaring	  till	  stadgeförslaget	  
	  
I	  November	  2018	  uppdrog	  styrelsen	  åt	  SBC	  att	  gå	  igenom	  föreningens	  nuvarande	  
stadgar	  (bilaga	  3)	  och	  ta	  fram	  förslag	  till	  nya	  stadgar	  (bilaga	  2).	  Sedan	  föreningen	  
registrerade	  sina	  nuvarande	  stadgar	  har	  flera	  lagändringar	  genomförts.	  
	  
SBC	  har	  gått	  igenom	  våra	  nuvarande	  stadgar	  och	  tagit	  fram	  ett	  stadgeförslag.	  
Förslaget	  är	  generellt	  mer	  omfattande	  än	  våra	  nuvarande	  stadgar	  och	  följer	  
nuvarande	  lagstiftning.	  Att	  stadgarna	  är	  mer	  utförliga	  underlättar	  användningen	  
av	  dem	  som	  ett	  verktyg	  i	  föreningens	  dagliga	  verksamhet.	  	  
	  
Stadgeförslaget	  togs	  upp	  för	  godkännande	  på	  den	  ordinarie	  föreningsstämman	  
den	  7	  april	  2019	  men	  frågan	  bordlades	  eftersom	  mötet	  önkade	  ett	  förtydligande	  
av	  skillnaderna	  mellan	  föreslagna	  och	  nuvarande	  stadgar.	  	  
	  
Nedan	  kommenteras	  de	  större	  skillnaderna	  gentemot	  de	  nuvarande	  stadgarna.	  
Kommentarerna	  följer	  paragraferingen	  i	  stadgeförslaget.	  I	  bilaga	  2	  har	  
ändringarna	  markerats	  med	  gul	  färg	  för	  att	  underlätta	  jämförelsen.	  
	  
__________________________________________________________________	  
	  
34§	  Revisor	  
Genom	  att	  välja	  ett	  revisionsbolag	  som	  revisor	  behöver	  ingen	  suppleant	  väljas.	  
Om	  revisorn	  inte	  kan	  fullfölja	  sitt	  uppdrag	  utser	  revisionsbolaget	  en	  ny	  revisor	  
till	  föreningen.	  
Det	  finns	  inga	  krav	  på	  att	  revisorer	  ska	  vara	  godkända	  och	  auktoriserade	  så	  
därför	  har	  tillägg	  om	  detta	  gjorts	  i	  stadgarna.	  Det	  går	  givetvis	  bra	  att	  besluta	  om	  
att	  revisorerna	  ska	  vara	  godkända	  och	  auktoriserade	  och	  då	  ska	  ändring	  göras	  av	  
bestämmelsen.	  
	  
36§	  Bostadsrättshavarens	  ansvar	  
Föreningen	  ansvarar	  för	  själva	  golvbrunneneftersom	  den	  är	  en	  del	  av	  
konstruktionen	  och	  därför	  bör	  ansvaret	  ligga	  på	  föreningen.	  Paragrafen	  har	  
därför	  förtydligats	  så	  att	  medlemmen	  endast	  ansvarar	  för	  klämringen	  till	  
golvbrunnen	  i	  sitt	  badrum.	  	  
	  
44§	  Övriga	  anordningar	  
Enligt	  bostadsrättslagen	  krävs	  endast	  styrelsens	  godkännande	  idag	  vid	  de	  
situationer	  som	  anges	  i	  denna	  paragraf.	  Tidigare	  krävdes	  i	  princip	  tillstånd	  vid	  
varje	  större	  åtgärd	  i	  lägenheten.	  Detta	  är	  en	  tvingande	  regel	  för	  föreningen.	  Det	  
sistnämnda	  innebär	  att	  föreningen	  inte	  kan	  kräva	  att	  medlemmen	  måste	  
inhämta	  föreningens	  tillstånd	  i	  andra	  fall	  än	  de	  som	  anges	  i	  bestämmelsen.	  
	  
När	  det	  gäller	  andra	  typer	  av	  åtgärder	  som	  ligger	  utanför	  lägenheten	  såsom	  
anläggande	  av	  uteplats,	  uppsättning	  av	  parabolantenn,	  inglasning	  av	  balkong	  etc	  
krävs	  alltid	  föreningens	  tillstånd.	  
	  
	  
	  



49§	  Andrahandsuthyrning	  
Medlem	  har	  numera	  rätt	  att	  hyra	  ut	  sin	  lägenhet	  i	  andra	  hand	  om	  man	  kan	  ange	  
”skäl”,	  tidigare	  gällde	  ”beaktansvärda	  skäl”.	  Om	  medlemmen	  exempelvis	  önskar	  
hyra	  ut	  sin	  lägenhet	  till	  en	  närstående	  eller	  har	  svårt	  att	  sälja	  sin	  lägenhet	  
betraktas	  det	  numera	  som	  ett	  skäl	  till	  andrahandsuthyrning.	  
Har	  medlemmen	  en	  inneboende	  i	  sin	  lägenhet	  krävs	  det	  inget	  tillstånd.	  
	  
51§	  Förverkandegrunder	  
Förverkandegrunderna	  följer	  nuvarande	  lagstiftning.	  
	  
54§	  Framtida	  underhåll	  
Paragrafen	  behandlar	  avsättning	  till	  fonder.	  Enlig	  lag	  skall	  stadgarna	  innehålla	  
den	  grund	  man	  använder	  sig	  av	  för	  att	  säkerställa	  underhållet	  av	  föreningens	  
hus.	  


