
KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA
Bostadsrättsföreningen Taltrasten kallar samtliga medlemmar till extra föreningsstämma

Extrainsatt stämma
Styrelsen har för avsikt att hålla en extra stämma den 13 juni. Syftet med att hålla en extra stämma är 
att på ett bra sätt få till den ändring av räkenskapsår som föreningen avser genomföra. Det första steget 
till stadgeändringen röstades genom vid ordinarie föreningsstämma den 16 februari. Till stämman har 
även valberedningen lagt som förslag att höja den årliga ersättningen för styrelsen. 

Rösträtt
På föreningsstämma har varje bostadsrätt en röst. Föreningen består av 104 bostadsrätter. Om flera 
personer äger bostadsrätten gemensamt har de tillsammans endast en röst. Innehar en person flera 
bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen endast en röst. Medlem som inte betalat 
förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av 
medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom 
ombud. Ombud ska lämna in skriftligt daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller 
högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en 
medlem. Medlem får medföra ett valfritt biträde.

Röstlängd
Röstlängden fastställs på föreningsstämman och de närvarande medlemmarna samt ombud med 
giltig fullmakt kommer att ingå i röstlängden.

Datum
16 maj Kallelse med dagordning anslås i portarna och på hemsidan, www.taltrasten.se
13 juni Extra föreningsstämma, föreningslokalen
27 juni Stämmoprotokoll publiceras på hemsidan

Datum:  2022-06-13
Tid:  19:00-20:00
Plats:  Föreningslokalen, Vapengatan

Synpunkter och frågor:
styrelsen@taltrasten.se

En bostadsförening är en demokratiskt uppbygd organisation. Förenings-
stämman utgör högsta beslutande organ. Bostadsrättshavarna utövar, 
som medlemmar i föreningen, inflytande över de beslut som fattas.
Styrelsen väljs som verkställande organ.



FÖRESLAGEN DAGORDNING
1. Föreningsstämmans öppnande

2. Val av stämmoordförande

3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

 - Styrelsen föreslår att stämman ska vara öppen.

6. Godkännande av dagordning

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

8. Val av minst två rösträknare

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

10. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, 
revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämma

 - Valberedningen föreslår att höja ersättningen för styrelsen.

11. Styrelsens förslag

 - Byt verksamhetsår till kalenderår (stadgeändring)

12. Föreningsstämmans avslutande

Väl mött på stämman!
Styrelsen



10. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Bakgrund
Valberedningen föreslår att styrelsens arvode höjs med ett prisbasbelopp. Höjningen skulle innebära 
att styrelsens arvode per år höjs från 3 till 4 prisbasbelopp. 

Höjningen motiveras med att föreningen har en stor andel hyreslokaler som kräver mycket arbete samt 
för att det är svårt att rekrytera och behålla medlemmar i föreningens styrelse. Höjningen skulle även 
spegla de ersättningsnivåer som råder i omkringliggande föreningar. 

Förslag: Att ersättningen för styrelsen höjs med 1 (ett) prisbasbelopp.



11. STYRELSENS FÖRSLAG
Bakgrund
Styrelsen föreslår att föreningen övergår till kalenderårsredovisning (1 januari - 31 december), samt att 
tidpunkter för anmälan av motioner och kallelse till föreningsstämma ändras.

För att underlätta förståelsen för föreningens verksamhet och ekonomiska status föreslår styrelsen 
att verksamhetsåret ska utgå från kalenderår istället för som nu brutet räkenskapsår             
(1 september - 31 augusti). I och med denna förändring kommer även hantering av underhållsplan samt 
förvaltningsplan bli enklare då de dokumenten i grunden baseras på en förening vars verksamhet 
utgår från just kalenderår. Övergången till kalenderår är önskad HSBs ekonom.

Nackdelen är att det blir ett förlängt första verksamhetsår (1 september 2022 - 31 december 2023 
avhängt på beslut denna extra stämma). Detta kommer att sticka ut och störa möjligheten att jämföra i 
årsredovisning en tid framöver.

Då detta förslag medför en ändring av nuvarande stadgar måste förslaget godtas i en första läsning 
med först enkel majoritet och i en andra läsning med kvalificerad majoritet (2/3) under två följande 
stämmor. Det första beslutet fattades vid årsstämman den 2022-02-16. Detta utgör den andra stämman 
av två.

Se fortsatt förklaring nästa sida.

Förslag: Att stämman godtar förslaget.



Styrelsen föreslår stämman besluta att i en andra läsning anta ändring av föreningens stadgar. 

Förslaget innebär att föreningens räkenskapsår ändras från att gälla från och med 1 september till och 
med 30 augusti till att gälla från och med 1 januari till och med 31 december.

Beslutet antogs i en första läsning vid ordinarie årsstämma 2022.

11. STYRELSENS FÖRSLAG

Förslag på ny stadgelydelse (markerat i kursiverad fetstil) i följande bestämmelser:

§ 13 Räkenskapsår och årsredovisning
Bostadsrättsföreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen till revisorerna lämna årsredovisning. 
Denna består av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar.

§ 15 Motioner
Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla 
ärendet till styrelsen före februari månads utgång.

§ 16 Kallelse till föreningsstämma
Styrelsen kallar till föreningsstämma. 

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma på 
föreningsstämman. 

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämman och ska utfärdas senast två veckor 
före föreningsstämman. 

Kallelse sker genom anslag på lämplig plats inom bostadsrättsföreningens fastighet. Skriftlig kallelse 
ska enligt lag i vissa fall sändas till varje medlem vars postadress är känd för bostadsrättsföreningen.


