
Brf	  Sköntorpshöjden	  
	  
	  

KALLELSE	  
	  
Medlemmarna	  i	  Bostadsrättsföreningen	  Sköntorpshöjden	  kallas	  härmed	  till	  

	  
EXTRA	  FÖRENINGSSTÄMMA	  

	  
för	  ett	  första	  beslut	  om	  mindre	  ändringar	  av	  föreningens	  stadgar	  

	  
Tid:	  Torsdagen	  den	  26	  mars	  2015	  kl.	  18.00	  

	  
Plats:	  Styrelserummet,	  Sköntorpsvägen	  7,	  -‐	  1	  tr	  

	  
	  
Förslag	  till	  dagordning:	  
1. Stämmans	  öppnande	  
2. Upprättande	  av	  förteckning	  över	  närvarande	  medlemmar/justering	  av	  
röstlängd.	  	  

3. Val	  av	  ordförande	  vid	  stämman	  
4. Anmälan	  av	  ordförandes	  val	  av	  sekreterare	  
5. Fastställande	  av	  dagordningen	  
6. Val	  av	  två	  personer	  att	  jämte	  ordförande	  justera	  protokollet,	  tillika	  
rösträknare	  

7. Fråga	  om	  kallelse	  till	  stämman	  behörigen	  skett	  
8. Ändring	  av	  föreningens	  stadgar	  enligt	  bifogade	  förslag	  *	  
9. Avslutning	  

	  
På	  denna	  extra	  stämma	  är	  det	  endast	  föreslagna	  ändringar	  av	  föreningens	  stadgar	  
som	  tas	  upp.	  En	  förändring	  av	  föreningens	  stadgar	  kräver	  beslut	  på	  två	  stämmor	  
och	  det	  andra	  beslutet	  är	  planerat	  att	  fattas	  på	  ordinarie	  stämma	  i	  maj.	  
	  
OBS!	  Glöm	  inte	  ta	  med	  ID-‐handling	  och	  ev.	  fullmakt	  
	  
Hjärtligt	  välkomna!	  
Styrelsen	  
	  
	  
*	  	  Stadgarnas	  fulla	  lydelse	  efter	  föreslagna	  ändringar	  finns	  på	  föreningens	  hemsida	  
www.skontorpshojden.se	  och	  kommer	  att	  finnas	  utskrivna	  på	  extra	  stämman.	  
	  
	  	   	  



Förslag	  till	  förändringar	  i	  stadgarna	  
	  
5	  §	  
Ändrat	  till	  korrekt	  lägenhetsnummer	  
	  
7	  §	  
Ordet	  ’kostnader’	  ersätts	  av	  ’utgifter’.	  
Motivering:	  Uppmaning	  ifrån	  revisor	  och	  förvaltare.	  
	  
Följande	  stycke	  lägg	  tills:	  
’Avgift	  för	  andrahandsupplåtelse	  får	  tas	  ut	  efter	  beslut	  av	  styrelsen.	  Avgiften	  får	  årligen	  
uppgå	  till	  högst	  10	  %	  av	  gällande	  prisbasbelopp.	  Om	  en	  lägenhet	  upplåts	  under	  del	  av	  ett	  
år,	  beräknas	  den	  högsta	  tillåtna	  avgiften	  efter	  det	  antal	  kalendermånader	  som	  lägenheten	  
är	  upplåten.	  Upplåtelse	  under	  del	  av	  kalendermånad	  räknas	  som	  hel	  månad.	  Avgiften	  
betalas	  av	  bostadsrättshavare	  som	  upplåter	  sin	  lägenhet	  i	  andra	  hand.’	  
Motivering:	  Förslag	  ifrån	  revisor.	  Förändringen	  görs	  för	  att	  i	  framtiden,	  om	  det	  finns	  
anledning	  till	  det,	  ta	  ut	  en	  avgift	  i	  samband	  med	  andrahandsuthyrning.	  
	  
Stycket	  ’Avgifter	  ska	  betalas	  på	  det	  sätt	  styrelsen	  bestämmer.	  Betalning	  får	  dock	  alltid	  ske	  
genom	  postanvisning,	  postgiro	  eller	  bankgiro.’	  ersätts	  av:	  
	  
’Avgifter	  ska	  betalas	  på	  det	  sätt	  styrelsen	  bestämmer.	  Betalning	  får	  dock	  alltid	  ske	  genom	  
postanvisning	  eller	  bankgiro.’	  
Motivering:	  Föreningen	  har	  inte	  postgiro.	  
	  
8	  §	  	  
Stycket	  ’Avsättning	  för	  föreningens	  fastighetsunderhåll	  skall	  göras	  årligen	  senast	  från	  och	  
med	  det	  verksamhetsår	  som	  infaller	  närmast	  efter	  det	  slutfinansieringen	  av	  föreningens	  
fastighet	  genomförts,	  med	  ett	  belopp	  motsvarande	  minst	  25	  kr/m2	  bostadsarea	  för	  
föreningens	  hus.’	  ersätts	  av:	  
	  
’Avsättning	  för	  föreningens	  fastighetsunderhåll	  skall	  göras	  årligen	  enligt	  underhållsplan.’	  
Motivering:	  Föreningen	  har	  numera	  en	  underhållsplan	  som	  bör	  följas.	  
	  
9	  §	  
Följande	  två	  stycken	  tas	  bort:	  
’Med	  undantag	  för	  första	  stycket	  gäller	  att	  under	  tiden	  intill	  den	  ordinarie	  
föreningsstämma	  som	  infaller	  närmast	  efter	  det	  slutfinansieringen	  av	  föreningens	  hus	  
genomförts,	  att	  om	  styrelsen	  består	  av	  tre	  ledamöter	  skall	  två	  ledamöter	  och	  en	  suppleant	  
utses	  av	  AB	  Bostadsgaranti	  och	  om	  styrelsen	  består	  av	  fyra	  alternativt	  fem	  ledamöter,	  att	  
tre	  ledamöter	  och	  en	  suppleant	  utses	  av	  AB	  Bostadsgaranti.	  Ledamot	  och	  suppleant	  
utsedda	  av	  AB	  Bostadsgaranti	  behöver	  inte	  vara	  medlem	  i	  föreningen.’	  
	  
’Slutfinansiering	  har	  skett	  när	  samtliga	  i	  den	  ekonomiska	  planen	  förutsedda	  fastighetslån	  
utbetalats.’	  
Motivering:	  Stycken	  ej	  aktuella	  längre.	  
	  
21	  §	  
Följande	  stycke	  tas	  bort:	  
’Beslut	  rörande	  stadgeändring	  under	  tiden	  intill	  den	  ordinarie	  föreningsstämma	  som	  
infaller	  närmast	  efter	  slutfinansieringen	  av	  föreningens	  hus	  genomförts,	  är	  giltigt	  endast	  
efter	  godkännande	  av	  AB	  Bostadsgaranti.’	  
Motivering:	  Stycket	  ej	  aktuellt	  längre.	  


