






STYRELSEN 

16 § 
Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre suppleanter. 
Styrelsen och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Till styrelseledamot och 
suppleant kan förutom medlem väljas även make eller sambo till medlem samt närstående som 
varaktigt sammanbor med medlemmen. Valbar är endast den som är bosatt i föreningens 
fastighet. Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer. Föreningens firma 
tecknas förutom av styrelsen av två ledamöter i förening. 

17 § 
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras, som justeras av ordföranden och ytterligare 
den ledamot som styrelsen utser. 

18 § 
Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften 
av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av 
de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. För giltigt 
beslut när minsta antal ledamöter är närvarande erfordras enhällighet. 

19 § 
Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända 
föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller företa väsentliga till eller 
ombyggnadsåtgärder av sådan egendom. 

20 § 

Styrelsen skall i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser föra medlems- och 
lägenhetsförteckning, Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur 
lägenhetsförteckningen avseende sin bostadsrättslägenhet. 

RÄKENSKAPER OCH REVISION 

21 § 
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Senast .,: ·, , -� i,, före ordinarie 
föreningsstämma skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, 
resultaträkning och balansräkning. 

22 § 
Revisorerna skall vara minst en och högst två med minst en suppleant. Revisorer och 
revisorssuppleant väljs på föreningsstämma för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till 
nästa ordinarie föreningsstämma, Av revisorerna, vilka inte behöver vara medlemmar, skall 
minst en vara auktoriserad eller godkänd. 

23 § 
Revisorerna skall avge revisionsberättelse senast tre veckor före föreningsstämma, 

24 § 
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens förklaring över av 
revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor

före föreningsstämma. 

FÖRENINGSST ÄMMA 

25 § 
Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast den 1 :a mars och senast före juni 

. ( månads utgång. 
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