Bostadsrättsföreningen Biskopsgården nr 5

Stadgar
för Bostadsrättsföreningen Biskopsgården nr. 5.

Namn och ändamål
§1
Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Biskopsgården nr 5 med organisationsnummer 757200-1977,
har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden.
En medlems rätt i föreningen, på grund av en sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. En medlem som innehar en
bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Medlem, bostadsrätt och bostadsrättshavare
§2
Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 § bostadsrättslagen
(1991:614). Styrelsen ska snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in
till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.
§3
Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen, så länge han/hon innehar bostadsrätt.
En medlem som upphör att vara bostadsrättshavare ska anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen genom
särskilt beslut medgett att han/hon får stå kvar som medlem.
Medlem som inte innehar bostadsrätt i föreningen får uteslutas ur föreningen om styrelsen finner skäl för sådant
beslut.
§4
Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar
och i allmän lag.
§5
Medlems bostadsrätt är den nyttjanderätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelse.
Bostadslägenhet/lokal jämte därtill hörande utrymmen och utrustning kallas i fortsättningen enbart lägenhet.

Föreningens säte
§6
Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

Värmeförening
§7
Föreningen skall vara medlem i Biskopsgårdens Värmeförening nr. 1 ekonomisk förening.
Paragrafen är inaktuell efter avveckling av Biskopsgårdens Värmeförening nr. 1

Räkenskapsår och årsredovisning
§8
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. Senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisorerna lämna årsredovisning. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning
och förvaltningsberättelse.
Styrelsen ska varje år utföra en besiktning av föreningens egendom och inventering av övriga tillgångar samt
lämna redogörelse om detta i sin förvaltningsberättelse.

Föreningsstämma
§9
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före april månads utgång.
Extra stämma hålls då styrelsen finner skäl till det. Styrelsen ska även utlysa en extra föreningsstämma då det
hos styrelsen skriftligen begärts av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar. I
begäran ska ärende anges och kallelse ska ske inom fjorton dagar från den dag sådan begäran inkom.
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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 föreningsstämman.
Ombud, biträden och andra stämmofunktionärer har alltid rätt att närvara vid föreningsstämman.
§ 10
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som
ska förekomma. Kallelsen får utfärdas tidigast sex veckor före årsstämman och ska utfärdas senast två veckor
före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.
Kallelsen ska utfärdas genom en personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller brev med
posten.
Bostadsrättsföreningen får då skriftlig kallelse krävs enligt lag använda elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedel anges i lag.
Andra meddelanden till medlemmarna anslås på lämplig plats inom föreningens fastigheter eller skickas ut som
brev.
Bostadsrättsföreningen får till medlemmarna eller till någon annan då krav enligt lag finns på skriftlig information använda elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska
hjälpmedel anges i lag.
§ 11
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma ska skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så
god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Det åvilar styrelsen att i god tid före stämman informera,
genom anslag på lämpliga platser inom föreningens hus, när motioner senast ska vara styrelsen tillhanda.
§ 12
På ordinarie föreningsstämma ska förekomma följande ärenden:
a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
b) Val av ordförande vid stämman.
c) Anmälan av protokollskrivare.
d) Val av justeringsmän tillika rösträknare.
e) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
f) Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
g) Godkännande av dagordningen.
h) Föredragning av styrelsens årsredovisning.
i) Föredragning av revisionsberättelsen.
j) Fastställande av resultat- och balansräkningen.
k) Fråga om användande av uppkommet överskott eller täckande av underskott.
l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
m) Fråga om arvoden.
n) Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter och ledamöter i valberedningen.
o) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
p) Val av revisor och suppleant.
q) Val av valberedning.
r) Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen.
På extra stämma ska förekomma endast punkterna a - f samt de ärenden, för vilka stämman utlysts och vilka
angivits i kallelsen till densamma.

§ 13
Protokoll vid föreningsstämma ska föras av den stämmans ordförande utsett därtill. I fråga om protokollets innehåll gäller




att röstlängden ska tas in eller biläggas protokollet,
att stämmans beslut ska föras in i protokollet samt
om omröstning har skett, att resultatet ska anges i protokollet.
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Vid stämma fört protokoll ska senast inom tre veckor vara hos styrelsen tillgängligt för medlemmarna. Protokoll
ska förvaras på betryggande sätt.

Medlems röst
§ 14
Vid föreningsstämma har varje medlem som innehar en bostadsrätt en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina
förpliktelser mot föreningen. Beslut fattas normalt med enkel majoritet av de på stämman röstberättigade. Beslut
där särskild röstövervikt erfordras behandlas i 9 kap.16,19 och 23 §§ i bostadsrättslagen.
Bostadsrättshavare får utöva sin rösträtt genom befullmäktigat ombud som antingen ska vara medlem i föreningen, äkta make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Medlem får företrädas av
valfritt ombud. Ombud ska förete skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.
Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.
Medlem får medföra ett av valfritt biträde.
Omröstning vid föreningsstämma sker öppet. Begär närvarande röstberättigad sluten omröstning, ska detta alltid
accepteras vid val och i övrigt efter beslut av stämman. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i
andra frågor den mening gäller som biträds av ordföranden.

Styrelse
§ 15
Styrelsen består av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst två och högst fyra suppleanter.
Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs på föreningens ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för
ordinarie ledamöter är normalt två år och för suppleant ett år. Omval kan ske.
§ 16
Styrelsen konstituerar sig själv och är beslutsför när de vid sammanträdet närvarandes antal överstiger hälften av
hela antalet ledamöter. För giltigheten av fattade beslut fordras, då för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är
närvarande, enighet om besluten.
§ 17
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två ordinarie styrelseledamöter i förening.
§ 18
Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen ska
också se till att organisationen beträffande bokföring och förvaltning av föreningens medel innefattar nödvändig
kontroll.
§ 19
Styrelsen åligger:
att avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som ska
innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogörelse för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för ställningen vid räkenskapsårets utgång (balansräkning),
att upprätta budget för det kommande verksamhetsåret och fastställa årsavgifter.
att minst en månad före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisionsberättelsen ska framläggas,
till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret samt
att senast en vecka före ordinarie föreningsstämma hålla kopia av årsredovisningen och kopia av revisionsberättelsen tillgänglig för medlemmarna

Beslut om inteckning eller försäljning
§ 20
Styrelsen får besluta om inteckning eller annan inskrivning i föreningens fasta egendom eller tomträtt.
Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte utan föreningsstämmans bemyndigande sälja föreningens egendom eller tomträtt eller låta riva föreningens hus.

Valbar som styrelseledamot
§ 21
Valbar till uppdrag som styrelseledamot eller suppleant är i Sverige bosatt myndig person som är medlem eller
tillhör bostadsrättshavarens familjehushåll.

Revisor
§ 22
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För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två
revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
Revisor åligger:
att verkställa revision av föreningens årsredovisning jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning samt
att senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse.
Om revisorerna har gjort särskilda anmärkningar i sin revisionsberättelse ska styrelsen lämna en skriftlig förklaring över anmärkningarna till den ordinarie föreningsstämman. Dessa handlingar skall hållas tillgängliga för
medlemmarna senast två veckor före årsstämman.
Revisorerna ska delta i den årliga besiktningen av föreningens egendomar samt vid inventering av övriga tillgångar.
Årsrevision ska vara verkställd och berättelse lämnad senast den 1 mars.

Årsavgift
§ 23
Styrelsen fastställer årsavgift för varje lägenhet samt för garage och parkeringsplatser.
Årsavgiften för en lägenhet beräknas så att den, i förhållande till lägenhetens insats, kommer att bära sin del av
föreningens kostnader samt amorteringar och avsättning till fonder. Årsavgiften betalas månadsvis och i förskott
senast den sista vardagen före varje ny månads början.
Styrelsen kan besluta att den del av årsavgiften som avser ersättning för varje lägenhets värme, varmvatten,
elektrisk ström, renhållning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning eller yta.

Övriga avgifter
§ 24
Föreningen kan ta ut överlåtelseavgift och pantsättningsavgift efter beslut av styrelsen.
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen. För arbete med
övergång av bostadsrätt får överlåtelseavgift tas ut med belopp som maximalt får uppgå till 2,5% av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Den medlem till vilken en bostadsrätt övergått, svarar
normalt för att överlåtelseavgiften betalas. För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får pantsättningsavgift tas ut
med belopp som maximalt får uppgå till 1% av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.
Avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut av styrelsen. Bostadsrättsföreningen får ta ut avgift för
andrahandsupplåtelse av bostadsrättshavaren med högst 10 procent av prisbasbeloppet per år. Om en lägenhet
upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.
Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av lag
eller annan författning

Underhåll, fonder och användning av årsvinst
§ 25
Styrelsen ska upprätta en underhållsplan för genomförandet av underhållet av föreningens hus och årligen budgetera samt genom beslut om årsavgiftens storlek se till att nödvändiga medel reserveras för att säkerställa underhållet av föreningens hus.
§ 26
Inom föreningen ska finnas en fond för yttre underhåll och en dispositionsfond. Avsättning till fonden för yttre
underhåll ska ske i enlighet med antagen underhållsplan enligt § 25 dock minst 0,3 % av taxeringsvärdet. Styrelsen ska vara beslutande organ för såväl ianspråktagande som reservering av yttre reparationsfondens medel
Det resultat som uppstår på föreningens verksamhet ska balanseras i ny räkning.

Bostadsrättshavarens ansvar
§ 27
Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad, till det inre, hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott
skick. Med ansvaret följer både underhålls- och reparationsskyldighet.
Bostadsrättshavaren ansvarar bl. a för


rummens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt



inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen som hör till lägenheten
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lägenhetens innerdörrar.

Bostadsrättshavaren svarar för målning av fönstrens bågar och karmar och byte av glas i dörrar och fönster men
inte för annat underhåll än målning av radiatorer och vattenarmaturer eller av de anordningar för avlopp, värme,
gas, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen försett lägenheten med.
§ 28
För reparation på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom
 han/hennes egen vårdslöshet eller försummelse eller
 vårdslöshet eller försummelse av
o någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom/henne som gäst
o någon annan som han/hon har inrymt i lägenheten eller
o någon som för hans/hennes räkning utför arbeten i lägenheten
För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än
bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om han/hon brustit i omsorg eller tillsyn. Detta stycke
gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten.
Bostadsrättshavaren är skyldig att omgående anmäla fel och brister avseende sådant underhåll som föreningen
svarar för.
§ 29
Skulle väggohyra upptäckas inom lägenheten, är innehavaren skyldig att ofördröjligen anmäla detta till styrelsen
och att hålla lägenheten tillgänglig får inspektion.
Bostadsrättshavaren är skyldig att underkasta sin lägenhet sådan desinfektion som av styrelsen kan anses påkallad. Kostnader för desinfektionsåtgärder inom lägenheten jämte sådana kostnader, som kan förorsakas genom att
bostadsrättshavaren eller annan icke kan eller icke får bebo lägenheten under den tid sådana arbeten pågår, ska
betalas av bostadsrättshavaren.
§ 30
Bostadsrättshavaren är skyldig att rätta sig efter de föreskrifter föreningen utfärdar i överensstämmelse med
ortens sed.
§ 31
Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att allt vad som sålunda åligger honom själv iakttas även av
den som hör till hans hushåll, eller gästar honom, och av annan som han inrymt i lägenheten, eller som där utför
arbete för hans räkning.
Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans säkerhet
äventyras eller det finns risk för omfattande skador på annans egendom och inte efter tillsägelse avhjälper bristen
så snart som möjligt, får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.
§ 32
Föreningen har efter tillsägelse senast tre dagar i förväg, eller i brådskande fall kortare tid, rätt att få tillträde till
lägenheten för att utöva nödig tillsyn eller utföra arbete som behövs.

Föreningens ansvar
§ 33
Föreningen svarar för underhåll och reparation av fastigheten och dess gemensamma utrymmen i den omfattning
den skyldigheten inte åvilar bostadsrättshavare enligt ovan.
Föreningen svarar också för underhåll och reparation av de anordningar som förser lägenheten med värme, gas,
elektricitet och vatten med vilka föreningen försett lägenheten – när det gäller vatten fram till ballofixkranarna inklusive stam- och grenledningar för avlopp inom lägenheten.
§ 34
Styrelsen kan för särskilt fall besluta att kostnader för reparation av hastigt eller oväntat uppkommen skada i
lägenheten, där det med skäl kan göras gällande att skadan beror på brist i föreningens fastighet, dess inredning
eller underhåll och bostadsrättshavaren inte brustit i omvårdnad, ska betalas av föreningen. Om föreningen vid
inträffad skada blir ersättningsskyldig gentemot bostadsrättshavare för lägenhetsutrustning eller personligt lösöre
ska ersättningen beräknas med hänsyn till den skadade egendomens värde omedelbart före skadetillfället.
§ 35
Bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra sådana underhållsåtgärder, som bostadsrättshavaren ska svara för
men som över en längre tidsperiod kan antas drabba alla bostadsrättshavare lika. Beslut om detta ska fattas på
föreningsstämma och får endast avse åtgärder som utförs i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad
av föreningens hus, som berör bostadsrättshavarens lägenhet
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Förändring i lägenhet
§ 36
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärder i lägenheten som innefattar
 ingrepp i bärande konstruktion
 ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten, ventilation eller
 annan väsentlig förändring av lägenheten
Badrumsrenoveringar skall utföras av certifierad entreprenör. Vidimerad kopia av certifikatet skall överlämnas till
styrelsen.
Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig
skada eller olägenhet för föreningen.

Gäster
§ 37
Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem.

Förverkande och uppsägning
§ 38
Orsakerna till förverkande och uppsägning av bostadsrätten och förfarandet i samband med detta regleras i bostadsrättslagen.

Övergång av bostadsrätt
§ 39
Bostadsrätt upplåts skriftligen och får endast upplåtas åt medlem i föreningen. Upplåtelsehandlingen ska ange
parternas namn, den lägenhet upplåtelsen avser, ändamålet med upplåtelsen samt de belopp som ska betalas som
insats och årsavgift. Om upplåtelseavgift ska uttas, ska även den anges.
§ 40
Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp ska upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och
köparen. I avtalet ska den lägenhet som överlåtelsen avser samt köpeskillingen anges. Motsvarande ska gälla vid
byte eller gåva. Bestyrkt avskrift av överlåtelseavtalet ska överlämnas till styrelsen.
§ 41
Har bostadsrätt övergått till ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten endast om han/hon är eller antas till
medlem i föreningen.
En juridisk person som är medlem i föreningen får inte utan samtycke av föreningens styrelse genom överlåtelse
förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet.
En juridisk person som har förvärvat en bostadsrätt till en bostadslägenhet får vägras inträde i föreningen även
om de i § 40 första stycket angivna förutsättningarna för medlemskap är uppfyllda.
Utan hinder av första stycket får också en juridisk person utöva bostadsrätten utan att vara medlem i föreningen,
om den juridiska personen har förvärvat bostadsrätten vid exekutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning och då
hade panträtt i bostadsrätten. Tre år efter förvärvet får föreningen uppmana den juridiska personen att inom sex
månader från uppmaningen visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen har förvärvat bostadsrätten
och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas för den juridiska personens
räkning.
§ 42
Den som en bostadsrätt övergått till får inte vägras inträde i föreningen om de villkor som föreskrivs i stadgarna
är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom/henne som bostadsrättshavare.
Medlemskap i föreningen får, vid förvärv av andel i bostadsrätt avseende bostadslägenhet, vägras om bostadsrätten efter förvärvet inte innehas av makar eller sådana sambor på vilka lagen om sambors gemensamma hem ska
tillämpas.
Medlemskap i föreningen får vägras om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent skall bosätta
sig i bostadsrättslägenheten.

Avsägelse av bostadsrätt
§ 43
En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten och därigenom bli fri från sina förpliktelser som bostadsrättshavare. Avsägelsen ska göras skriftligen hos styrelsen.
Vid avsägelse övergår bostadsrätten till föreningen vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader
från avsägelsen eller vid det senare månadsskifte som angetts i denna.
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§ 44
En bostadsrättshavare som avser att överlåta sin bostadsrätt ska anmäla detta till föreningen och i det sammanhanget uppge till vem bostadsrätten skall överlåtas. På begäran ska föreningen till bostadsrättshavaren lämna hos
föreningen tillgängliga uppgifter som behövs till ledning för att bestämma överlåtelsepriset.

Arv. Bodelning
§ 45
Utan hinder av första stycket § 39 får dödsbo efter avliden bostadsrättshavare utöva bostadsrätten. Efter tre år
från dödsfallet får föreningen dock uppmana dödsboet att inom sex månader visa att bostadsrätten ingått i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrättshavarens död eller att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om den tid som angetts i uppmaningen inte iakttas, får
bostadsrätten tvångsförsäljas för dödsboets räkning.
§ 46
Har den till vilken bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv inte
antagits till medlem, får föreningen uppmana innehavaren att inom sex månader visa att någon, som inte får
vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap.
Iakttas inte tid som angivits i uppmaningen, får bostadsrätten säljas på offentlig auktion för innehavarens räkning.
§ 47
Har bostadsrätt eller andel i bostadsrätt, övergått till bostadsrättshavarens make, eller närstående, eller annan som
varaktigt tillhört hans familjehushåll fram till övergången, får den nya innehavaren av bostadsrätten inte vägras
inträde i föreningen.
Har bostadsrätt eller andel av den övergått till annan person kan denne vägras inträde endast om föreningen på
objektivt godtagbara grunder inte skäligen kan nöjas med honom som bostadsrättshavare.

Andrahandsupplåtelse
§ 48
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens samtycke i andra hand upplåta lägenheten i dess helhet utom i fall
som avses i andra stycket.
Bostadsrättshavare, som under viss tid inte är i tillfälle att använda sin bostadslägenhet, får upplåta lägenheten i
dess helhet i andra hand. Härtill krävs styrelsens godkännande eller, om detta vägras, hyresnämndens tillstånd.
Styrelsen får endast lämna tillstånd om bostadsrättshavaren har skäl. Styrelsens godkännande kan begränsas till
viss tid och förenas med villkor.

Ändring av stadgar
§ 49
Ett beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet
är även giltigt, om det fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande på den
senare stämman varit ense om beslutet.
Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifterna ska beräknas fordras dock att minst ¾ av de
röstande på den senare stämman gått med på beslutet.
Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks,
fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

Upplösning av föreningen
§ 50
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser.
Övrigt
§ 51
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt övriga tillämpliga författningar.
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