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STYRELSENS ARBETSORDNING antagen 2009-10-10 

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOLLEBYGD 

Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Bollebygd har upprättat denna arbetsordning för att utgöra ett komplement till 
bestämmelserna i bostadsrättslagen och Föreningens stadgar.  
 

ARBETSORDNING 

ALLMÄNT 

Denna arbetsordning ska fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter det konstituerande 
mötet varje år och revideras när det behövs. 
 

STYRELSENS SAMMANKOMSTER 

Tid och plats för styrelsemöten 
Styrelsen fastställer gemensamt tid och plats för styrelsemöten. Ordförande kallar till styrelsemöten med 
beaktande av vad som har beslutats vid det konstituerande mötet. 

Konstituerande styrelsemöte 
Omedelbart efter den ordinarie föreningsstämman skall styrelsen hålla ett konstituerande sammanträde. Vid detta 
möte skall följande ärenden  förekomma: 
· Val av ordförande för mötet 
· Val av sekreterare för mötet 
· Val av justerare för mötet 
· Val av ordförande för styrelsen 
· Val av sekreterare för styrelsen 
· Val av vicevärd för föreningen 
· Val av andra funktionärer i föreningen 
· Firmatecknare utses 
· Fastställande av attestordning 
· Attesträttsinnehavare utses 
· Upprättande av fullmakter 
  Eventuella delegeringar 
· Principer för fördelning av ev arvode  

Ordinarie styrelsemöten 
Antal styrelsemöten 
Styrelsens första ordinarie sammanträde inträffar efter konstituerande sammanträde. Styrelsen skall normalt hålla 
10 möten per år, utöver det konstituerande mötet, budgetmöte och bokslutsmöte tillsammans med kundansvarig 
samt den stadgeenliga besiktningen. 
 
Återkommande ärenden 
Vid varje ordinarie styrelsemöte skall följande ärenden behandlas; 
· Anmälan av styrelsens protokoll från föregående möte 
· Verksamhetsrapport 
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· Ekonomisk rapport 
· Övriga förekommande frågor som styrelsen skall besluta om. 
 
Första ordinarie styrelsemöte 
Vid första ordinarie styrelsemöte ska följande ärenden förekomma: 
· Genomgång av styrelsens arbetsordning 
· Genomgång och översyn av rutiner och policys 
· Fastställande av datum för fastighetsbesiktning med genomgång och fastställande av underhållsplan 
· Genomgång av stämmobeslut för vidare handläggning 
· Utkvittering av nycklar 
 
Bokslut 
Vid ett separat styrelsemöte under räkenskapsårets första tre månader skall nedanstående punkter behandlas: 
· Godkännande av årsredovisning 
· Förslag till disposition av Föreningens vinst eller förlust 
· Genomgång av revisorsrapport 
· Fastställande av tid för ordinarie föreningsstämma  
 
Budget 
Vid ett separat styrelsemöte under räkenskapsårets tre sista månader ska  
  Budgeten fastställas 
  Nästa års avgifter fastställas 
 
Utvärdering 
Vid minst ett styrelsemöte under året skall också förekomma: 
· Utvärdering av styrelsens arbetsformer och beslutsrutiner med genomgång och fastställande av arbetsordning 

(med instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och vicevärd samt instruktion för ekonomisk 
rapportering.) 

Extra möten 
Styrelsemöte kan hållas vid ett annat tillfälle om överläggning och beslut i ett ärende inte kan anstå till nästa 
ordinarie möte. 

Former för styrelsemöten 
Styrelsemöte kan hållas per telefon. Protokoll skall då föras på vanligt sätt. 
Styrelsemöte kan även ske per capsulam, dvs genom att ett protokoll med  förslag till beslut cirkuleras eller 
utsänds till var och en av ledamöterna.  Protokollet undertecknas av de ordinarie styrelseledamöterna. En 
förutsättning för möte per capsulam är att samtliga styrelseledamöter biträder de beslut som fattas. 

Kallelse och underlag 
Samtliga ordinarie styrelseledamöter skall tillsammans med styrelsesuppleanter kallas till styrelsemötena. 
Kallelse med dagordning och skriftligt underlag för beslut samt rapporter skall om möjligt utsändas senast till 
helgen före styrelsemötet.  
Om extra styrelsemöte måste hållas i ärende som inte kan anstå till nästa ordinarie sammanträde, skall 
styrelsens ledamöter om möjligt tillställas skriftligt underlag med förslag till beslut senast två dagar före det extra 
styrelsemötet. 

Protokoll 
Vid varje styrelsemöte skall föras protokoll. Protokollet skall ange: 
· Fattade beslut 
· Det underlag, muntligt eller skriftligt, som kan bedömas ha varit av betydelse för beslutet 
 
Protokollet skall undertecknas av sekreteraren och justeras, snarast möjligt efter upprättandet, av den som varit 
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ordförande vid mötet och den ytterligare ledamot som utsetts härtill vid mötet. 
Protokoll skall föras i nummerordning med löpande numrering under räkenskapsåret. Varje beslut skall anges 
under egen paragraf och paragrafnumrering skall vara löpande under räkenskapsåret. 

Styrelsens beslutförhet 
Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Vid bedömningen av 
om styrelsen är beslutför skall styrelseledamöter som är jäviga anses som inte närvarande. 
Beslut får inte fattas i ett ärende om inte, såvitt det är möjligt, samtliga styrelseledamöter; 
· har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och  
· har fått ett tillfredsställande underlag att avgöra ärendet. 

Majoritetskrav vid styrelsebeslut 
Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid mötet eller, vid lika 
röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig skall de som röstar för beslutet dock 
utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. När minsta antal ledamöter är närvarande krävs 
enhällighet för giltigt beslut. 

Jäv för styrelseledamot 
En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om:  
· avtal mellan ledamoten och Föreningen 
· avtal mellan Föreningen och en tredje man, om ledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida 

mot Föreningens 

Ordförande vid styrelsemöten 
Ordförande vid styrelsemötena är styrelsens ordförande. Skulle styrelsens ordförande ha förfall, skall styrelsens 
vice ordförande inträda som ordförande vid mötet. Skulle även vice ordförande ha förfall skall mötet ledas av den 
styrelsen bestämmer. 

Suppleanter 
Det ankommer på en styrelseledamot som inte kan komma att anmäla detta till ordföranden som skall tillse att en 
suppleant ges tillfälle att träda in i den frånvarande styrelseledamotens ställe. 
Suppleanterna skall inträda i den ordning som de valts av föreningsstämman. 
Suppleanterna har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens möten.  
En suppleant deltar inte i styrelsens beslut i annat fall än då han trätt i stället för en ordinarie styrelseledamot. 
 
För det fall suppleanter är närvarande vid styrelsemöte eller en suppleant trätt i stället för en ordinarie ledamot, 
skall detta antecknas i protokollet. 

Revisors närvaro 
Styrelsen kan besluta att Föreningens revisorer skall vara närvarande vid ett styrelsemöte om det behövs för 
bedömning av Föreningens ställning eller i samband med godkännande och underskrift av Föreningens 
årsredovisning det s k bokslutsmötet. Föreningens revisorer ska dessutom erbjudas att delta i den stadgeenliga 
besiktningen och vid budgetmötet. I annat fall skall Föreningens revisorer inte närvara vid styrelsens möten. 
 

ARBETSFÖRDELNING INOM STYRELSEN 

Ordföranden 
Styrelsens ordförande skall: 
· Följa Föreningens verksamhet 
· Tillse att styrelsens ledamöter fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa Föreningens 

verksamhet  
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· Vara ordförande på styrelsemötena 

Sekreterare 
Styrelsens sekreterare skall föra protokoll vid styrelsens möten samt översända protokollen till ordförande och 
justeringsman för justering. 
 

INFORMATION OCH TYSTNADSPLIKT 

Information till medlemmar 
Styrelsen skall i samband med varje beslut fastställa i vilken omfattning och hur Föreningens medlemmar skall 
informeras om innehållet i beslutet. 

Tystnadsplikt 
En styrelseledamot får inte till någon person utanför styrelsen yppa information som ledamoten får genom sitt 
styrelseuppdrag och som kan skada Föreningen, medlem i Föreningen eller annan fysisk eller juridisk person. 
Tystnadsplikten gäller inte information som är allmänt känd.   
Tystnadsplikten gäller under den tid som styrelseuppdraget varar och även för tid därefter. 
Tystnadsplikten gäller även för suppleanter och revisorer. 
 

MEDLEMSKAP 

En ansökan om medlemskap i Föreningen skall prövas inom en månad från det att den inkom. 
Styrelsen skall fastställa en policy för beviljande av medlemskap. Denna skall fastställas på nytt vid styrelsens 
första ordinarie sammanträde varje år och revideras när det behövs. 
 

ANDRAHANDSUPPLÅTELSE 

En ansökan om tillstånd att få upplåta en lägenhet i andra hand skall prövas inom en månad från det att den 
inkom. 
Styrelsen skall fastställa en policy för tillstånd till andrahandsupplåtelse. Denna skall fastställas på nytt vid 
styrelsens första ordinarie sammanträde varje år och revideras när det behövs. 
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OMBYGGNAD 
Styrelsen ska fastställa en policy för ombyggnad av föreningens lägenheter. Denna ska fastställas på nytt vid 
styrelsens första ordinarier sammanträde varje åt och revideras vid behov. 

UNDERHÅLLSPLAN 

Styrelsen skall upprätta underhållsplan för underhållet av Föreningens hus.  
Den skall efter fastighetsbesiktning fastställas på nytt vid styrelsens sammanträde varje år och revideras när det 
behövs. 

UPPHANDLING 

Vid upphandling av varor och tjänster, med ett värde som överstiger två basbelopp, skall styrelsen inhämta anbud 
från minst tre olika leverantörer om så är möjligt. 
Styrelsen skall före upphandlingen besluta vilka kriterier som skall ligga till grund för utvärderingen av anbuden.  
Utvärdering skall ske med beaktande av de kriterier som uppställts före anbudsinhämtandet. Referenser skall, om 
det bedöms lämpligt, inhämtas. Protokoll skall upprättas över utvärderingen och biläggas styrelseprotokollet. 

MILJÖ 

Styrelsen skall i sina beslut ta hänsyn till miljömässiga faktorer och verka för lägsta möjliga miljöbelastning. Vid 
anbudsprövning och eller val av leverantörer skall ett av urvalskriterierna utgöras av leverantörens 
miljöengagemang. 

 

STYRELSEN 

Allmänt 
Organisation och rutiner 
Styrelsen skall tillse att Föreningens organisation är ändamålsenlig. Styrelsen skall därför fortlöpande utvärdera 
Föreningens handläggningsrutiner, riktlinjer för förvaltning och placering av Föreningens medel. 
 
Målsättningar 
Styrelsen skall fastställa målsättningar för Föreningen samt fortlöpande övervaka såväl efterlevnaden av dessa 
som att de blir föremål för uppdatering och översyn. 
 

EKONOMISKA RAPPORTER 

Ordinarie styrelsemöten 
Ordföranden ansvarar för att förbereda och framlägga en resultatrapport och en likviditetsrapport vid styrelsemöte 
fyra gånger årligen. 
 

Särskild rapportering 
Ordföranden skall tillställa styrelsens ledamöter särskilda rapporter enligt följande: 
 
a) Senast en vecka före det styrelsemöte vid vilket budget skall behandlas; förslag till budget för nästa 
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räkenskapsår. 
 

b) Senast en vecka före det styrelsemöte vid vilket årsredovisning för föregående år skall behandlas; förslag till 
årsredovisning.   

 

REVISORERNAS RAPPORT 

Styrelsen skall varje år i samband med genomgången av årsredovisningen behandla revisorernas rapport. Av 
rapporten skall bl a framgå huruvida Föreningens organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och Föreningens ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. 
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Policy för beviljande av medlemskap 

 
Medlemskap i brf Bollebygd beviljas personer som har för avsikt att förvärva en lägenhet i föreningens 
fastighet och: 
 

 inte har några betalningsanmärkningar  
 

 inte har några allvarligare ordningsanmärkningar hos föregående hyresvärd/bostadsrättsförening 
 

 själv kommer att bebo bostadsrätten. 
 
För övrigt ska gällande lagstiftning och praxis som följer av lagstiftningen samt brf Bollebygds stadgar 
vara vägledande när beslut fattas om beviljande av medlemskap. 
 
 
 
 
 
 
Denna policy fastställdes på brf Bollebygds styrelsemöte 2009-10-10 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..  ………………………………………… 
Fredrik Guldstrand   Maj-Britt Thulin 
Ordförande    Sekreterare 
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Medlemsansökan i brf Bollebygd 
 
 
 
 

 
 
Jag/vi har för avsikt att köpa en bostadsrätt i er förening och anhåller härmed om medlemskap 
 
 
__________________________________ ___________________________ 
Namn sökande   Medsökande 
 
 
__________________________________ _____________________________ 
Nuvarande adress   Nuvarande adress 
 
 
Min nuvarande hyresvärd/bostadsrättsförening är: 
 
 
____________________________________ 
Namn, adress 
 
____________________________________ 
Tel till brf alternativt hyresvärd 
 
 
 
 
___________ _________________ 
Ort  Datum 
 
 
_______________________________________ _______________________________ 
Namnteckning sökande   Namnteckning medsökande 
 
 



 

 
 KVALITETSSTANDARD 2002:103 

 

 
Dokument Utgåva 1.2 – 2006-05-29 Sida 9 
 Brfdokument  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Policy för beviljande av andrahandsuthyrning 

 
Brf Bollebygd beviljar andrahandsuthyrning: 
 

 för en sammanhängande period omfattande maximalt 12 månader 
 

 två sådana perioder kan beviljas i följd 
 

 längre perioder beviljas endast mot uppvisande av intyg om 
- sjukdom, som kräver institutionsvård 
- studier på annan ort 

 
Skäl för andrahandsuthyrning är: 
 

Studier på annan ort 
 

Arbete på annan ort 
 

Sjukdom, som kräver institutionsvård 
 

Samboskap på prov 
 

 
För övrigt ska gällande lagstiftning och praxis som följer av lagstiftningen samt brf Bollebygds stadgar 
vara vägledande när beslut fattas om beviljande av andrahandsuthyrning. I samband med ansökan ska 
relevanta intyg bifogas. 
 
 
Denna policy fastställdes på brf Bollebygds styrelsemöte 2009-10-10 
 
 
 
 
 
………………………………………..  ………………………………………… 
Fredrik Guldstrand   Maj-Britt Thulin 
Ordförande    Sekreterare 
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Policy vid ombyggnad av lägenheter i brf Bollebygd 
 

 
1. Bostadsrättshavaren SKA alltid informera styrelsen om sina ombyggnadsplaner genom att 

presentera en ritning 
 

2. Styrelsen avgör med ledning av inlämnade ritningar om byggnadsanmälan ska göras. 
 

3. När bygganmälan är gjord och godkänts ska kopia av samtliga handlingar skickas till styrelsen 
för arkivering  
 

4. När byggnationen är slutförd ska styrelsen göra tillsyn för att se att ombyggnationen 
överensstämmer med de inlämnade ritningarna. 
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………………………………………..  ………………………………………… 
Fredrik Guldstrand   Maj-Britt Thulin 
Ordförande    Sekreterare 
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Policy för utbetalning av ersättningar utöver fastställt 

styrelsearvode 

 

 
Vicevärdsarvode ska fördelas utifrån den tid man lagt ner på arbetet. Av den anledningen ska 
tidrapport lämnas in till ordförande en gång i månaden. Veckojouren ska dock inte tidrapporteras utan 
den ersätts med 300 kronor/jour oavsett nedlagd tid. Tidsredovisning avrundas uppåt till halva timmar. 
 
 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst alternativt ersättning för annat nerlagt arbete för föreningen ska 
föregås av styrelsebeslut. 
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………………………………………..  ………………………………………… 
Fredrik Guldstrand   Maj-Britt Thulin 
Ordförande    Sekreterare 
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POLICY FÖR PASSAGE- OCH BOKNINGSSYSTEM 
 

1. Behörighet: 
Vid styrelsemöte utses två ordinarie styrelseledamöter att ha behörighet för passagesystemet. 
Behörigheterna gäller fram till nästa konstituerande möte, då de förlängs, alternativt nya 

styrelseledamöter utses. 
 

2. Data:  
Data får ej sparas längre än sju veckodagar, varefter de raderas. 

 

3. Granskning av data: 
Granskning av data får ej ske om inte exceptionella skäl föreligger. 

 

4. Logg: 

Om exceptionella omständighet föreligger och data gåtts igenom ska detta noteras i särskild 
logg med angivande av skäl före granskningen. Loggen ska redovisas vid nästkommande 
stämma. 
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………………………………………..  ………………………………………… 
Fredrik Guldstrand   Maj-Britt Thulin 
Ordförande    Sekreterare 
 


