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Kallelse till SGB 1 ordinarie föreningsstämma 2017. 
   

 

Medlemmarna i Stockholms Garnisons Bostadsrättsförening nr 1 kallas  

härmed till ordinarie föreningsstämma,  

 

 

 

 

 

  

Tidpunkt: Onsdag 10 maj 2017 Klockan 19.00 

 Kaffe serveras från 18.30 

 

Plats: Frösunda fritidsklubb (Sockerbiten) 

 Se pilar Regementsgatan  
 

 
 

VÄLKOMNA 
 

Ritorp  2017-04-20 

 

Styrelsen  
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Förslag till dagordning 2017-05-10  

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.  Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9.  Föredragning av revisorns berättelse 

10.  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11.  Beslut om resultatdisposition 

12.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

13.  Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande 

verksamhetsår 

14.  Val av styrelseledamöter och suppleanter 

15.  Val av revisorer och revisorssuppleant 

16.  Val av valberedning  

17.  Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor: Se bifogat underlag 

Proposition 1: Stadgeändring av §§ 16, 18, 30 och 34  

Proposition 2: Förslag till gemensam elanslutning  

Proposition 3: Förslag till införande av laddplatser för eldrivna fordon 

  Proposition 4: Förslag till översyn av extern revision 

18.  Av föreningsmedlem anmält ärende: Se bifogat underlag 

Motion 1: Förbud mot soppåsar i trapphus och korridor 

Motion 2: Inköp av en paviljong 

19.  Stämmans avslutande. 
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Proposition nr 1 till SGB1 föreningsstämma 2017-05-10 
 

Stadgeändringsförslagen godkändes första gången av en enhällig extra stämma 2017-03-02. 

 

Bakgrund: 

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. 
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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. 

 

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.    
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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 

 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 
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Proposition nr 2 till SGB 1 stämma 2017-05-10 

Förslag till införande av gemensam elanslutning 

Bakgrund 

Idag har varje lägenhet liksom SGB1 egna avtal med Vattenfall, som är elnätsägare här. De 

fasta bostadsabonnemangskostnaderna har höjts kraftigt.  Idag betalar varje hushåll minst 

1735 kr/år för nätabonnemang samt fast avgift till elleverantör ca 360kr/år, dvs ca 2100 kr/år.   

Förslag till besparing genom gemensam elanslutning 

Medlemmarnas 151 st och SGB1s 5st abonnemang ersätts med 5–6 abonnemang för SGB1.  

De totala fasta kostnaderna för medlemmarna 151 * 2100 kr= ca 317 100 kr försvinner då. 

Istället tar SGB1 över kostnaderna för de fasta nätavgifterna på ca 90 000kr/år samt kostnader 

för att avläsa och fakturera medlemmarnas elförbrukning. Besparingen blir då ca 225 000 

kr/år. Vattenfalls mätare måste då ersättas av SGB1s egna mätare till en kostnad av drygt 

500 000 kr. Investeringen kan göras utan avgiftshöjning. 

 

Det innebär att SGB1 köper in all el för samtliga medlemmar. Medlemmarna slipper själva 

leta efter billigaste elhandelsbolag. 

Nackdelar (enligt Konsumenternas energimarknadsbyrå) 

Vid kollektivmätning räknas det enskilda hushållet inte längre som elkund. Som enskilt 

hushåll förlorar du den lagstadgade rätten att byta elhandlare, möjligheten till ersättning och 

skadestånd vid elavbrott, samt den avtalsreglerade rätten att få elmätaren kontrollerad om du 

misstänker att den går fel. En fastighetsägare eller bostadsrättsförening räknas som 

näringsidkare och har i de Allmänna avtalsvillkoren inte de rättigheter som du har som 

enskild hushållskund och konsument.    

Som kund hos ett elnätsföretag skyddas du av rättigheter i lag och avtalsvillkor. Vid 

kollektivmätning kan motsvarande bestämmelser regleras i bostadsrättsföreningens stadgar. 

Sammanfattning 

Med gemensam elanslutning slipper hushållen räkningar från Vattenfall och elhandelsbolag, 

varav ca 2100 kr är fasta avgifter. Istället får medlemmen betala 50–100 kr/månad för de fasta 

avgifterna till SGB1 via avgiftsavin. Därutöver debiteras hushållets elförbrukning.  

Hushållen kan räkna med en minskad kostnad på ungefär 1 500 kr/år.  

Yrkande: 
att stämman beslutar införa gemensam elanslutning och uppdrar åt styrelsen att 

upphandla leverantör för den egna anläggning och elhandlare samt välja tidpunkt för 

införande med hänsyn till föreningens ekonomi samt utforma hur debitering av 

elförbrukning och fasta kostnader ska ske. 
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Proposition nr 3 till SGB 1 stämma 2017-05-10 
 

Motion nr 1 till SGB1 föreningsstämma 2017-05-10 
 

Förslag till införande av laddplatser för elfordon. 

Yrkande: 
att stämman uppdrar åt styrelsen att undersöka möjligheterna att installera laddplatser 

och om lämpligt installera dessa samt utforma hur elförbrukningen ska debiteras. 
 

 

 

 

Proposition nr 4 till SGB 1 stämma 2017-05-10 
 

Förslag till översyn av extern revision 

Bakgrund 

Med anledning av att vår auktoriserade revisor Ekonomigruppen AB anses ligga högt i pris 

(år 2016, 29 000 kr) och att Teoges förvaltning stöder oss med såväl ekonom som 

ekonomihandläggare har styrelsen känt ett behov av att se över kravet på extern revision. Det 

finns inget lagkrav eller krav i våra stadgar på extern revision utan är ett stämmobeslut sedan 

många år.  

Yrkande: 
att en från styrelsen oberoende grupp om två till tre personer ser över behovet av extern 

revision. Om så är fallet, uppmanas de ta in offerter från minst 5 revisionsbyråer och 

lägga fram sitt förslag till 2018 års stämma. 
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Motion nr 1 till SGB1 föreningsstämma 2017-05-10 

 
 

Styrelsen föreslår att motionen bifalles och att § 6 i ordningsreglerna och sid 11 i Vi runt 

Ritorp får tillägget att det är förbjudet att ställa sopor i trapphus eller korridorer. 

 

 

 

Motion nr 2 till SGB1 föreningsstämma 2017-05-10 

Stockholms Garnisons BRF Nr.1 
Från: Kjell Eriksson <kjell.e@telia.com> 

  
Skickat: den 4 april 2017 12:38 
Till: Stockholms Garnisons BRF Nr.1 
Ämne: Fw: äpplarö paviljong 
Bifogade filer: äpplarö paviljong.jpg; äpplaröpaviljong1.jpg 

 
Motion till årsmötet 2017. 
 
Inköp av en paviljong som gör det möjligt att sitta ute 
på vår uteplats i såväl regn som stark sol.  
  
Ovanstående från Ikea kostar 1995.  
MVH 
Kjell Eriksson 
 
 
Styrelsen föreslår att motionen avslås med anledning av underhållsproblematiken. 

 

 


