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Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen till ordinarie 

föreningsstämma tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19.00 i Åsö Gymnasium Aulan, Blekingegatan 55 – 

ingång från skolgården. 

 

Mötet börjar kl. 19 och insläpp sker från kl. 18:30. Medtag legitimation. Till stämman ska ombud för 

medlem i förekommande fall medföra fullmakt som bestyrker representationsrätten, se bilaga 1. 

 

OBS! Att datum för stämman är den 20 maj 2014! OBS! 
 

Dagordning 

1. Stämmans öppnande. 

2. Godkännande av dagordningen. 

3. Val av stämmoordförande. 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 

7. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning, se bilaga 2. 

9. Föredragning av revisorns berättelse, se bilaga 2. 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 

11. Beslut om resultatdisposition. 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 

13. Föredragning av valberedningens årsberättelse, se bilaga 3. 

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande verksamhetsår, bilaga 

4. 

15. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen, se bilaga 5. 

16. Val av revisor och revisorssuppleant, se bilaga 6. 

17. Fråga om arvoden till valberedningen för nästkommande verksamhetsår, se bilaga 7. 

18. Val av ledamöter till valberedningen, se bilaga 8. 

19. Inkomna motioner från medlemmar, se bilaga 9. 

20. Motion från styrelsen, se bilaga 10. 

21. Förslag till ändring av stadgar, se bilaga 11. 

22. Övriga ärenden. 

23. Stämmans avslutande. 

 

Bilagor: 

Bilaga 1 Fullmakt 

Bilaga 2 Årsredovisning inkl. revisorns berättelse 

Bilaga 3 Valberedningens årsberättelse 

Bilaga 4 Arvoden till styrelseledamöter 

Bilaga 5 Valberedningens förslag till styrelse 

Bilaga 6 Val av revisor 

Bilaga 7 Arvoden till valberedningen 

Bilaga 8 Styrelsens förslag till valberedning 

Bilaga 9 Motioner från medlemmar 

Bilaga 10 Motion från styrelsen 

Bilaga 11 Förslag till ändring av stadgar 

 

Kallelse och alla bilagor publiceras även på föreningens hemsida www.brinckanlehusen.se  den 5 maj 2014.  

http://www.brinckanlehusen.se/
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BRINCKAN-LEHUSEN 
 

 

 

 

Fullmakt 
   

 

Härmed befullmäktigas …………………………………………………………………………….. 

 

att vid föreningsstämman den 20 maj 2014 inom bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen företräda 

mig och utöva tillkommande rösträtt. 

 

Stockholm den ……………………….2014 

 

…………………………………………….. 

Namnteckning, medlems namn 

 

 

……………………………………………. 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

Bevittnas: 

 

…………………………………………….. 

Namnteckning 

 

 

…………………………………………….. 

Namnförtydligande 

 

 

Enligt 35§ andra stycket föreningens stadgar får medlem utöva sin rösträtt genom ombud som 

antingen ska vara medlem i föreningen, make, partner, sambo eller närstående som varaktigt 

sammanbor med medlemmen. Ombud ska förete skriftlig och dagtecknad fullmakt. Ombud får 

företräda obegränsat antal medlemmar. 
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Förslag till årsmötet från valberedningen angående 

arvodering. 

 

Valberedningen föreslår att arvodering för styrelsen bibehålls på 6 

prisbasbelopp om 44 400 kr, enligt 2014 års nivå, totalt 266 400 kr exklusive 

sociala avgifter.  

Detta arvode står styrelsen fritt att fördela inom sig. 

Vi vill också betona skillnaden mellan arvode och ersättning. Arvode avser 

sådant som ligger inom ramen för förväntat arbete inom bostadsrättsstyrelsen.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Valberedningen föreslår att arvode till revisor utgår även fortsättningsvis på 
löpande räkning. 
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Valberedningens förslag till styrelse 2014 - 2015 

 

Sittande styrelse med mandatperiod kvar 

Elisabet Edgren 

Jan Lindelöf 

 

Förslag till styrelseledamöter på 2 år 

Anna Björklund 

Görgen Klasén  

Lars Nordström 

Ulf Wernersson 

 

Förslag till styrelseledamöter på 1 år 

Henrik Mungenast  

Daniel Nilsson  

 

Förslag till suppleanter på 1 år 

Ola Ragnar Liljemark 

Anders Niska 

Jakob Söe Pedersen 
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Valberedningens förslag till revisor 2014 - 2015 

 

Förslag till revisor på 1 år  

KMPG, Per Gustafsson 
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Förslag till årsmötet från styrelsen angående 

arvodering. 

 

Styrelsen föreslår ett prisbasbelopp om 44 400 kr, enligt 2014 års nivå, som 

arvode till valberedningen att fritt fördela.  Arvodet utgår exklusive 

arbetsgivaravgifter. 
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Styrelsens förslag till valberedning 2014 - 2015 
 

Styrelsen föreslår omval av sittande valberedning på 1 år. 

 Christel Antoft Granwald 

 Åsa Göransson 

 Stefan Rosengren 
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Inkomna motioner från medlemmar till årsstämman 2014. 
 

Motion1: Upphandling av entreprenader. 

Vid upphandling av entreprenader bör andelsägarnas/hyresgästers alla 

intressen tillgodoses. Vid arbeten i andelsägarnas/hyresgästernas 

hem/verksamhet skall arbetstider och störande arbeten förläggas då 

andelsägaren/hyresgästen ej påverkas av buller eller främmande personer i 

dennes hem/skola osv. Om möjligt skall arbeten utföras under dagtid när de 

boende ej är hemma, vanligtvis 08:00 tom 17:00. För vår hyresgäst Fria Maria 

är väl lov, jul, påsk sommar en ypperlig tid att genomföra störande arbeten. 

Detta bör bli ett tillägg i våra stadgar. 

Styrelsens kommentar: 

Det är inte möjligt att tillgodose samtliga andelsägares/hyresgästers alla 

intressen. Vi tar redan idag största möjliga hänsyn då vi planerar störande 

arbeten, t ex terrassrenoveringen då störande arbeten inte utförs före kl 08.00. 

 

 

Motion2: Amorteringsplan. 

Jag föreslår att föreningen ska ha en långsiktig amorteringsplan på lånen. 

Amorteringsplanen ska dokumenteras. Amortering minskar den totala 

räntekostnader på föreningens lån och dessutom skulden, vilket ger större 

trygghet om bostadspriserna faller eller föreningens ekonomiska situation 

försämras. 

Styrelsens kommentar: 

Vid varje försäljning/upplåtelse av tidigare hyresrätter går hela nettointäkten 

till amortering av lånen. Skall någon mer amortering ske, måste vi höja 

avgifterna.  
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Styrelsemotion till årsstämman 2014. 
 

Motion: Installera kameraövervakning i våra miljörum och grovsoprum. 

Vi önskar få möjlighet att installera kameraövervakning, i miljörum och 

grovsoprum, i avskräckande syfte. 

Vi tror att det kommer att minska kostnader som vi får när boende inte följer 

de uppsatta reglerna, och t ex slänger saker som skall lämnas till 

återvinningsstationen för farligt avfall i soprummen.  

Ett annat exempel som ger extrakostnad är när någon slängt plast i 

kartongsorteringen som då ger en merkostnad då det kräver extra tömning. 

Andra föreningar har gjort detta med gott resultat. 
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Förslag till ändring av stadgar 

Mot bakgrund av ett förslag från regeringen att bostadsrättsföreningar från 1 juli 2014 har rätt att ta 

ut en avgift i samband med andrahandsuthyrning föreslår styrelsen följande ändringar i paragraf 5, 

17 och 20.  Beslut om lagändringen kommer troligen att tas under i maj i riksdagen. 

§5 Insats och avgifter 

Nuvarande text fjärde och femte stycket: 

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen. 

Överlåtelseavgift får maximalt uppgå till 2,5 % av det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) 

om allmän försäkring som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap. 

Pantsättningsavgift får maximalt uppgå till 1.0 % av det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) 

om allmän försäkring som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap.  

Avgifterna skall betalas på det sätt som styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt 

tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess 

full betalning sker. 

Förslag till ny text fjärde och femte stycket:  

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse 

får tas ut efter beslut av styrelsen. 

Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av 

gällande prisbasbelopp. Avgiften för andrahandsupplåtelse får uppgå till högst 10 % årligen 

av gällande prisbasbelopp. Upplåts en lägenhet under en del av ett år får avgiften tas ut efter 

det antal kalendermånader som upplåtelsen omfattar. 

 

Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren, pantsättningsavgift av pantsättaren och avgift för 

andrahandsupplåtelse av bostadsrättshavaren. Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår 

dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full 

betalning sker. 

§17 Andrahandsupplåtelse 
 

Nuvarande text första och andra  stycket: 

En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt 

brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke.  

Om styrelsen inte lämnar sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren 

ändå upplåta sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. 

Sådant tillstånd skall lämnas om bostadsrättshavare har beaktansvärda skäl för upplåtelsen 
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och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånd skall begränsas 

till viss tid och kan förenas med villkor. 

Förslag till ny text första och andra stycket:  

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt 

brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen 

ansöka hos styrelsen om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, 

vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. 

Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har 

någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av 

hyresnämnden. 

§20 Förverkandeanledningar 

Nuvarande text stycket 1a: 

1a om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift, när det gäller en bostadslägenhet, 

mer än en vecka efter förfallodagen eller, när det gäller en lokal, mer än två vardagar efter 

förfallodagen. 

Förslag till ny text stycket 1a:  

1a om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift eller avgift för 

andrahandsupplåtelse, när det gäller en bostadslägenhet, mer än en vecka efter förfallodagen 

eller, när det gäller en lokal, mer än två vardagar efter förfallodagen. 
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Styrelsen föreslår även en ändring av paragraf 14 för att förtydliga föreningens 

renoveringsregler. 

§14 Förändring i lägenhet 

Nuvarande text: 

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar 

1. ingrepp i bärande konstruktion, 

2. ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten, eller 

3. annan väsentlig förändring av lägenheten 

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. 

Förslag till förändring av paragraf 14. 

Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten efter skriftlig anmälan till styrelsen.  

Följande åtgärder får dock inte företas utan styrelsens skriftliga tillstånd: 

1. ingrepp i bärande konstruktion, 

2. ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten, eller 

3. annan väsentlig förändring av lägenheten 

Styrelsen får endast vägra tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för 

föreningen eller annan medlem. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga 

myndighetstillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. 

 

 


