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Kallelse till SGB 1 Extra föreningsstämma. 
   

 

Medlemmarna i Stockholms Garnisons Bostadsrättsförening nr 1 kallas  

härmed till extra föreningsstämma,  

  

Tidpunkt: Torsdag 2 mars 2017 Klockan 19.00 

 

Plats: Fastighetskontoret 

 (Källaren under Enköpingsvägen 19C) 
 

 
 

Ärenden  

1.  Stämmans öppnande. 

2.  Godkännande av dagordning. 

3.  Val av stämmoordförande. 

4.  Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare. 

5.  Val av två justerare tillika rösträknare. 

6.  Fråga om stämman blivit stadgeenlig utlyst. 

7.  Fastställande av röstlängd. 

8.  Ändringar av stadgarnas §§ 16, 18, 30 och 34 anpassat till ny 

lagstiftning. Se bifogat förslag. 

9.  Stämmans avslutande. 

 

VÄLKOMNA 
 

Ritorp 1 februari 2017 

 

Styrelsen  
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Med anledning av ändringar av lagen om ekonomiska föreningar har SGB 1 och 2 styrelser 

beslutat att ändra våra stadgar så att stadgarna stämmer överens med den nya lagen. 

Ändringarna berör §§ 16, 18, 30 och 34 enligt nedan,  

 

Gul markering = tillägg och ändring 

 

Det fullständiga förslaget av nya stadgar finns under fliken stadgar på SGB 1 och 2 hemsida 

www.sgb12.se  

 

Nu gällande lydelse: 

 

16 § Kallelse 
Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman.  Beslut får 

inte fattas i andra ärenden än de som tagits upp i kallelsen. Senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka 

före extra stämma ska kallelsen utfärdas, dock tidigast fyra veckor före stämman.  

 

Kallelsen ska utfärdas genom utdelning. Om medlem uppgivit annan adress ska kallelsen istället skickas till 

medlemmen. Kallelsen ska dessutom anslås på lämplig plats inom föreningens hus eller publiceras på hemsida. 

 

Ny lydelse: 

 

16 § Kallelse 
Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman.  Beslut får 

inte fattas i andra ärenden än de som tagits upp i kallelsen. Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska 

utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.  

 

Kallelsen ska utfärdas genom utdelning. Om medlem uppgivit annan adress ska kallelsen istället skickas till 

medlemmen. Kallelsen ska dessutom anslås på lämplig plats inom föreningens hus eller publiceras på hemsida. 

 

Nu gällande lydelse; 

 

18 § Ombud och biträde 
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska 

uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får företräda högst en (1) medlem. På 

föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig.  

 

Ombud och biträde får endast vara: 

 annan medlem 

 medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo 

 föräldrar 

 syskon 

 myndigt barn 

 annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus 

 god man 

 

Om medlem har förvaltare företräds medlemmen av förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin förmyndare. 
 

Är medlem en juridisk person får denne företrädas av legal ställföreträdare, mot uppvisande av ett 

registreringsbevis som är högst ett år gammalt. 
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Ny lydelse; 

 

18 § Ombud och biträde 
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig, underskriven och daterad 

fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får företräda högst 

en (1) medlem. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara 

medlemmen behjälplig. Biträde har yttranderätt. 

 

Ombud och biträde får endast vara: 

 annan medlem 

 medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo 

 föräldrar 

 syskon 

 myndigt barn 

 annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus 

 god man 

 

Om medlem har förvaltare företräds medlemmen av förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin förmyndare. 
 

Är medlem en juridisk person får denne företrädas av legal ställföreträdare, mot uppvisande av ett 

registreringsbevis som är högst ett år gammalt. 

 

Föreningsstämma 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 beslutas av samtliga 

röstberättigande som är närvarande vid föreningsstämman.    

 

Nu gällande lydelse: 

 

30 § Styrelsens åligganden 
Bland annat åligger det styrelsen: 

 

 att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter 

 att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som 

ska innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens 

intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång 

(balansräkning) 

 att senast en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisningen  

 att senast en vecka före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig 

 att föra medlems- och lägenhetsförteckning; föreningen har rätt att behandla i förteckningarna ingående 

personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen 

 

Ny lydelse; 
 

30 § Styrelsens åligganden 
Bland annat åligger det styrelsen: 

 

 att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter 

 att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som 

ska innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens 

intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång 

(balansräkning) 

 att senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisningen  

 att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen 

tillgänglig 

 att föra medlems- och lägenhetsförteckning; föreningen har rätt att behandla i förteckningarna ingående 

personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen 
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 om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna, måste det 

fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen fram 

till föreningsstämman. Om medlem uppgivit annan adress ska det fullständiga förslaget 

istället skickas till medlemmen 

 

 

Nu gällande lydelse; 

 

34 § Avgivande av revisionsberättelse 
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före föreningsstämman. 

 

Ny lydelse; 

 

34 § Avgivande av revisionsberättelse 
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före föreningsstämman 
 


