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Vår förenings stadgar 
På grund av ändringar i lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen och 
årsredovisningslagen uppmanar HSB Riksförbund alla bostadsrättsföreningar att ändra 
nuvarande stadgar till överensstämmelse med lagändringarna. 

Vår förenings nu gällande stadgar (Normalstadgar 2011 för HSB bostadsrättsföreningar, 
version 4 ) antogs av föreningsstämman slutgiltigt under 2018 och registrerades vid 
Bolagsverket 2019-11-26. De nya stadgarna som vi nu slutligt ska anta utgår ifrån 
Normalstadgar 2011 för HSB bostadsrättsföreningar, version 5. Ett första beslut att anta de 
nya stadgarna fattades vid den ordinarie stämman den 23 april 2020. 

Bostadsrättsföreningarna har möjlighet att inom vissa ramar anpassa stadgarna till för-
hållandena i respektive förening. Styrelsen har beslutat att göra anpassningar så att de nya 
stadgarna väsentligen överensstämmer med de nuvarande, men med de tillägg lagändring-
arna kräver. För att inte i onödan trycka upp en mängd papper redovisar vi här kortfattat 
innebörden ändringarna. Vid extrastämman den 30 maj kommer ett begränsat antal av de 
kompletta stadgarna att finnas tillgängliga. 

Sammanfattning av ändringar/tillägg i version 5 

• Tidpunkten när styrelsen ska lämna årsredovisning till revisorerna ändras till sex veckor
före ordinarie föreningsstämma, tidigare var det vid mars månads slut.

• Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller
på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt
endast om det biträds av samtliga röstberättigade som är närvarande vid förenings-
stämman. Ombud, biträden och andra stämmofunktionärer har alltid rätt att närvara
vid föreningsstämman.

• Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämman och ska utfärdas senast
två veckor före föreningsstämman. Tidigare var det fyra veckor.
Bostadsrättsföreningen får då skriftlig kallelse krävs enligt lag använda elektroniska
hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningarna för användning av elektroniska
hjälpmedel anges i lag.

• I dagordningen för stämman läggs till en punkt om närvarorätt vid stämman.

• Ombudskretsen har vidgats; Medlem får företrädas av valfritt ombud.

• Ändrade tidpunkter för revision och revisionsberättelse; Revisorerna ska bedriva sitt ar-
bete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen lämnad senast tre veckor
före föreningsstämman. Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens
förklaring över gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för
medlemmarna minst två veckor före den föreningsstämma på vilken de ska behandlas.

• Till bostadsrättsföreningens ansvar förs ytterdörr och i förekommande fall brevlåda,
postbox och staket. Föreningens styrelse har kompletterat detta med att ta ansvar även
för lås och nycklar.

• Meddelanden; Bostadsrättsföreningen får till medlemmarna eller till någon annan då
krav enligt lag finns på skriftlig information använda elektroniska hjälpmedel. Närmare
reglering av förutsättningarna för användning av elektroniska hjälpmedel anges i lag.


