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     Bilaga 3b 

Dagordningen punkt 14 

 

ÄNDRINGAR MELLAN NUVARANDE OCH NYA 

STADGAR FÖR HSB SÖDERTÖRN 

HSB Södertörns nuvarande stadgar från 2008: 

§ 1 Föreningens firma och ändamål p 9, HSB Södertörn har gjort en anpassning av 

paragrafen gällande inlåning men den finns med i 

normalstadgarna 2011 version 2. 

§ 5 Föreningens verksamhet Paragrafen borttagen då det är en beskrivning av tjänst. 

§ 21 Valberedning Anpassning från normalstadgar där det stod mandattid 

om högst 1 år och HSB Södertörn gjorde anpassning till 

mandattid om högst 2 år. I normalstadgar 2011 version 2 

är mandattiden om högst två år. 

 

Förslag till HSB Södertörns nya stadgar, HSB Normalstadgar 2011 version 2: 

§ 2 Föreningens ändamål p 7 NY, modernisering av ändamålet 

p 11 NY, modernisering av ändamålet. 

Omstrukturerad, huvudsakligen samma innehåll. 

§ 4 Gemensamma styrdokument Tidigare stod i § 3 att föreningen ska tillämpa den Kod 

för föreningsstyrning som HSB RF stämma beslutat om. 

Nu egen paragraf att HSB antar på HSB RF stämma 

gemensamma styrdokument. Avser alla styrdokument 

såsom HSBs kod för föreningsstyrning, HSBs kompass 

och HSBs varumärkesriktlinjer. 

§ 11 Räkenskapsår och årsredovisning Tidpunkten för överlämnande av årsredovisning till 

revisorerna ändras.  

NY: senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. 

§ 12 Föreningsstämma Möjlighet ges för HSB-föreningar som vill hålla 

föreningsstämman på annan ort än där föreningen har 

sitt säte. 

NY: Stockholms län 

§ 14 Medlemsgrupper Nu en boendemedlemsgrupp och en medlemsgrupp 

§ 15 Val av fullmäktige Ändra att medlemsgruppens val sker årligen på möte i 

februari månad. Tidigare april månad. Tiden ändras för 

att anpassas till nomineringar till HSB Södertörns 

styrelse. 

§ 16 Kallelse till föreningsstämma Kallelsetiden utökas. 

NY: Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före 

föreningsstämman och ska utfärdas senast två veckor 

före föreningsstämman. 

NY: Kallelse sker genom brev eller e-post till varje 

fullmäktige. 
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§ 17 Dagordning på föreningsstämma p 1 öppnande 

p 5 fråga om närvarorätt 

p 8 rösträknare minst två 

p 16 beslut om grundtal för val av fullmäktige till 

föreningen,  

p 25 fastställande av valberedningens instruktion 

p 28 val av fullmäktige och suppleant till HSB RF 

föreningsstämma 

p 30 avslutande 

Vid samtliga val först antal och sen vilka som väljs. 

§ 18 Rösträtt och biträde Att fullmäktige får medföra ett valfritt biträde.  

§ 19 Rätt att närvara vid föreningsstämma Klargörs att stämmofunktionärer får närvara vid 

föreningsstämman. 

§ 23 Styrelse Suppleant borttagen 

§ 24 Verkställande direktör Kravet på att styrelsen skall utse verkställande direktör 

är borttaget i lag och stadgar. 

NY: Styrelsen kan utse verkställande direktör 

§ 29 Revisorer Suppleant borttagen 

§ 30 Valberedning Suppleant borttagen.  

Nytt i stadgarna att valberedningen ska föreslå arvoden 

till styrelsens ledamöter och till revisorer. Många har 

gjort så tidigare, men nu inskrivet i stadgarna att ska 

göras. 

§ 32 Vinstfördelning Skyldigheten att avsätta medel till reservfonden tas bort 

och ska ändras till kan i lydelsen. 

§ 38 Meddelande till medlemmarna Ändringar i laghänvisningar gällande meddelanden till 

medlemmar. 

NY: 7 kap 35 § eller 12 kap 20 § 

 


