INNEHÅLL
Regler för rätt till förråd
Allt inför föreningsstämman
Så ser revisorns uppdrag ut
Föreningens tillträde till lägenheter
Frågor & Svar
Hyresförhandlingarna kärvar

Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Nummer 3 • Mars 2016

Rätt
till
förråd?
Avtalen avgör – men även styrelsens beslut

STYRELSEN HAR ETT avgörande inflytande
om vem som har vilket förråd. Fördelningen
skedde när huset byggdes eller när lägenheterna blev upplåtna med bostadsrätt. Och i
samband med en ombildning från hyresrätt
till bostadsrätt kan det vara så att den gamla
fördelningen följer med in i bostadsrättsföreningen.
Under årens lopp händer det en hel del
med förråden. Kanske har någon medlem
passat på att ta ett nytt förråd när någon flyttat ut, eller till och med sett till att få två förråd. Det kan till och med även gå så långt att
någon lägenhet är helt utan.
Då styrelsen tar upp saken är frågan var
i lagen detta kan vara reglerat? Men det finns
inga sådana paragrafer att hänvisa till. I stället är det en springande punkt vad som står
i avtalen.
Det första dokumentet att undersöka är
upplåtelseavtalet, det vill säga den ursprungliga handling som upprättades när lägenheterna blev bostadsrätt. Ibland omfattar upplåtelsen även förråd och det kan vara ett
märkt förråd eller att det allmänt ingår förråd i en enskild bostadsrätt. Ett svar kan
även hittas i den ekonomiska plan som också
upprättas i samband med att föreningen tar
över huset. Angivelser om förråd kan även
finnas i lägenhetsförteckningen.
Om uppgifter finns i dessa handlingar bör
det ha stor betydelse för styrelsens inställning i frågan. Samma gäller om en medlem
betalar någon form av hyra för ett förråd.
IBLAND HÄNVISAR EN medlem till överlåtelseavtalet när denne nyligen köpt sin lägenhet. Vad som står där behöver inte ha någon
avgörande betydelse eftersom det är en
överenskommelse mellan säljare och köpare
som inte är bindande för föreningen. Bak-
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Vem har rätt till vilket förråd? Åsikterna i frågan kan vara många när
grannarna bråkar med varandra om
detta. En av de avgörande punkterna
är om bostadsrätten är upplåten med
ett förråd eller inte.

grunden kan ju vara att säljaren någon
gång helt enkelt bara tagit över ett förråd
utan föreningens tillåtelse och då räcker
det inte med att köparen handlar i god tro.
NÄR EN MEDLEM har flera förråd behöver
styrelsen också fråga denne om varför det
är så. Anta att medlemmen faktiskt kan visa
att en tidigare styrelse godkänt detta och att
det finns dokumenterat i brev. Även äldre
styrelseprotokoll kan styrka saken. Ifall denna medlem betalar extra för förrådet binder
detta styrelsen. Men om förrådet är utan
kostnad för medlemmen kan styrelsen säga
upp detta med en skälig uppsägningstid.
Det är också möjligt att en lägenhet har
ett extra stort förråd beroende på att lägenheten också är större. Då kan det också av-

speglas i ett högre andelsvärde, det vill
säga att medlemmen också sannolikt betalar en högre avgift.
Säg nu att föreningen kontrollerat allt
detta och det fortfarande inte är utrett
varför fördelningen är så ojämn. Då har
styrelsen en relativt stor frihet att besluta
om vem som ska ha vilket förråd, vilket
kan ske gentemot en medlems vilja. Här
gäller förstås att fördela så rättvist som
möjligt, det vill säga att storleken på lägenheten också avspeglas i storleken på
förrådet. Likvärdiga lägenheter bör om
möjligt få likvärdiga förråd.
Detta om befintliga förråd. När det kommer till ombyggnationer av förråd, till exempel att flytta vindsförråden till källaren,
gäller andra rättsliga villkor.

Har ni problem i föreningen? Ring Styrelserådgivningen: 0775-200 100

Dags för
stämma!
Så får du koll på tider och upplägg

Under våren och sommaren
kommer de flesta bostadsrättsföreningar att hålla sina årsmöten. Inför stämman gäller det att
ha koll på tidsgränser, motioner,
boka lokal och mycket mer. Det
finns också några fallgropar. Bostadsrätternas Kerstin Frykberg
Andersson reder ut begreppen.
NÄR EN STÄMMA ska hållas i en förening är

det många som väljer att ta hjälp av Bostadsrätternas styrelserådgivare och anlitar någon av dem som ordförande på
stämman. En av dessa är Kerstin Frykberg Andersson som varje år besöker 20
till 30 föreningar och håller i ordförandeklubban. Fördelarna med att ta hjälp av
någon utomstående med att leda stämman är flera, bland annat för att den hålls
av en oberoende part. Men det behöver inte
vara mer avancerat än att låna in grannföreningens ordförande till uppdraget.
Styrelsen behöver arbeta en hel del inför
stämman och ett av Kerstin Frykberg Anderssons främsta råd är att ha koll på datumen.
– Att få ut kallelsen i rätt tid är väsentligt.

Om medlemmarna fått denna för tidigt eller
för sent kan inte stämman hållas och då får
styrelsen börja om från början. I lagen står
att kallelsen ska vara ute tidigast fyra veckor
före stämman och senast två veckor innan.
Men kontrollera vad som står i föreningens
stadgar, det kan vara olika från förening till
förening.
Vad ska kallelsen innehålla?
– Även här gäller det att läsa stadgarna
där dagordningen finns. När det gäller motioner så skriver föreningarna titlarna på
respektive motion. Här finns faktiskt inget
krav på att årsredovisningen och motionerna behöver kopieras och bifogas kallelsen.
Men även om det räcker att hålla handlingarna tillgängliga så att medlemmar kan
komma och läsa, är det givetvis vår starka
rekommendation att faktiskt skicka ut allt
material så att medlemmarna kan läsa i lugn
och ro hemma.
Kan stämman behandla andra frågor än de
som finns med i kallelsen?
– Stämman kan inte ta upp nya frågor och
besluta om dessa om de inte finns med i kallelsen. Alla medlemmar ska ju få en chans
att veta vad stämman behandlar, och faktiskt kunna bestämma sig för om de väljer
att gå på den eller inte. Då får inte ytterligare
beslut tas. Däremot är det givetvis fritt att ha
en frågestund efter att själva stämman har
avslutats där medlemmarna skickar med
sina idéer till styrelsen.
Kerstin Frykberg Andersson berättar att
hon alltid, när hon blivit vald som stämmoordförande, inleder med komma överens
om ordningsregler på stämman och att med-

lemmarna
måste räcka upp
handen och låter
varandra tala till
punkt.
– Även om vi som människor har olika uppfattningar vill
jag att var och en inom en rimlig gräns
ska få komma till tals. Då blir det balans i
mötet så att ingen tar över. Jag räknar med
att olika åsikter inte ska resultera i personangrepp, oavsett hur arga vi än är. Därför blir
det bättre om jag inledningsvis tar upp denna ”uppförande-kod”, som ett sätt att få alla
att trivas.
Måste styrelsen svara på motionerna i förväg? Och vad gäller om motionen faktiskt
inte innehåller ett konkret förslag?
– Här finns inte heller något lagkrav på att
styrelsen skriftligen måste besvara en motion men det är så klart att rekommendera.
Ja, ibland förekommer det motioner som
inte innehåller något konkret förslag och då
får helt enkelt stämman ta ställning till
om de tycker att motionen blivit
besvarad.
Motionären får alltid tillfälle
att säga något kompletterande
om sitt förslag men tanken är
inte att denne ska förklara och
läsa upp hela sin motion, den
förväntas ju stämmodeltagarna
ha tagit del av före stämman.
Hur upprättar man en röstlängd på stämman?
– Här har jag ju sett olika varianter genom
åren. Till att börja med behöver styrelsen ta
med sig medlemsförteckningen som sedan
ligger till grund för röstlängden. Det bästa är
om stämmodeltagarna blir avprickade i dörren när de kommer dit men alternativt kan
mötesordförande läsa upp namnen ur medlemsförteckningen och pricka av. Men det
sistnämnda kräver så klart att det inte är en
väldigt stor förening.
Vissa medlemmar har med sig fullmakter
och då ska dessa vara ifyllda samt daterade.
Sedan måste fullmakterna stämma överens
med vad som står i föreningens stadgar, det
vill säga vem som får företräda vem och hur
många en person kan företräda.

Årsstämmorna har en punkt som innebär
en föredragning av årsredovisningen. Vem
ska göra det?
– Ibland hjälper jag som stämmoordförande
till med detta så till vida att jag sammanfattar
och förklarar vad som står från sida till sida
och frågar samtidigt deltagarna om de har
några frågor om det aktuella avsnittet. I andra
fall redovisar styrelsen kort för verksamhetsåret men även föreningens ekonomiska förvaltare kan göra detta om styrelsen av olika
anledningar vill det. Det viktiga är att medlemmarna får möjlighet att ställa frågor.
Stämman ska ta ställning till om styrelsen
får ansvarsfrihet eller inte. Vad innebär
ansvarsfrihet och vad händer om styrelsen inte får det?
– Jag kan tycka att frågan om ansvarsfrihet
vållar för mycket huvudbry. Det händer att
medlemmar av någon anledning är missnöjda med styrelsen och vill visa sitt missnöje
med att säga nej till ansvarsfrihet, även när
det inte finns några riktiga skäl till det. Men
rent formellt innebär icke beviljad ansvarsfrihet att minst en tiondel av
de röstberättigade medlemmarna, röstar emot att bevilja ansvarsfrihet, vilket är ett minoritetsskydd. Stöld, förskingring
och andra brott ska polisanmälas och prövas av åklagare och
domstol, helt oavsett om brottet
begåtts i en bostadsrättsförening
eller inte. Den icke beviljade ansvarsfriheten öppnar för att inom ett år stämma
hela styrelsen eller enskilda ledamöter och
kräva skadestånd för den förlust eller ekonomisk skada som dessa ska ha orsakat. Det
är den enda reella konsekvensen av icke beviljad ansvarsfrihet. Om ingen stämning
görs så händer ingenting.
Finns det några regler för valberedningen?
– Det finns inga lagar om hur valberedningen ska arbeta. Syftet med valberedning är att
göra det enklare för stämman att ta ställning
till vilka som ska väljas till olika förtroendeuppdrag. Valberedningen kan även föreslå sig
själva. Sedan är ju inte stämman på något sätt
bunden till valberedningens förslag utan kan
komma med andra förslag. Stämmoordföran-

de måste fråga om det finns andra förslag än valberedningens.
När sedan stämman är avslutad ska ett
stämmoprotokoll upprättas. Vilka skriver
under detta?
– Det är alltid stämmoordföranden som
ansvarar för protokollet och som upprättas
av en stämmosekreterare som stämmoordföranden har utsett. Sedan skriver stämmoordföranden, sekreteraren och justerarna under.
Stämmoprotokollet ska vara tillgängligt för
medlemmarna senast tre veckor efter stämman. Det kan ske genom att det finns på expeditionen, sätts upp på anslagstavlor, delas
ut eller publiceras på föreningens webbplats.
Ibland händer det att en justerare har en avvikande uppfattning om innehållet i protokollet. I så fall får den personen skriva ett til�lägg om hur denne istället vill att det ska stå
och detta dokument läggs som bilaga till
stämmoprotokollet.
Avslutningsvis: har du några tips för att
göra stämman till en trevlig tillställning?
– Ja, jag tycker att styrelsen ska se detta
som ett utmärkt tillfälle för medlemmarna
att umgås och få en bättre sammanhållning.
Bjud på något att äta och dricka. Och se till
att stämman hålls i en bra lokal, säger Kerstin Frykberg Andersson.

VALD TILL REVISOR

Vad innebär det?

Bostadsrättsföreningens medlemmar väljer revisorer på stämman.
Detta kontrollorgan levererar sedan en revisionsrapport till stämman
och utifrån denna beslutar sedan stämmodeltagarna om ansvarsfrihet.

Uppdraget

Revisorn har till uppdrag att granska
föreningen. Granskningen avser främst
ekonomisk kontroll och förvaltningskontroll. I förvaltningskontrollen ingår
att revisorn även granskar den tekniska förvaltningen och kontrollerar att
styrelsen ser till att byggnader och
mark sköts på ett tillfredsställande
sätt. I stadgarna ska det stå för hur
lång tid revisorernas uppdrag gäller.
Det finns ingen maximitid för revisorsuppdrag i en bostadsrättsförening
men det är vanligast att revisorerna
väljs på ett år i taget. Föreningsstämman kan när som helst avsätta en revisor och tillsätta en ny.

Revisor

En bostadsrättsförening ska ha minst
en revisor, men det kan vara en fördel
att ha flera. Det är lämpligt att också
välja en eller flera revisorssuppleanter.
Annars måste styrelsen sammankalla
en extra föreningsstämma om den ordinarie revisorn av någon anledning
inte kan fullfölja sitt uppdrag. Kontrollera alltid vad som står i föreningens stadgar.

FAKTABANKEN

Kraven

Det finns inga formella krav på att en
revisor ska vara godkänd eller auktoriserad men det kan finnas med i stadgarna. Tänk på att en styrelseledamot
som avgår vid föreningsstämma inte
kan väljas till revisor vid samma föreningsstämma, då denne ju skulle granska sin egen förvaltning för en del av
året.
Revisorn får inte föra sådant vidare
som denne har fått veta i samband
med sitt uppdrag, om det kan skada
föreningen. Tystnadsplikten gäller i
princip även efter att uppdraget som
revisor har upphört.

Tystnadsplikten

Till föreningsstämman är revisorn skyldig att lämna alla upplysningar som
stämman begär, om det inte är till väsentlig nackdel för bostadsrättsföreningen. Revisorn måste också lämna ut
alla upplysningar om föreningen till en
medrevisor, särskild granskare, ny revisor och, om föreningen har försatts i
konkurs, konkursförvaltaren. Det har i
dessa fall ingen betydelse om upplysningen eventuellt skulle kunna skada
föreningen, eftersom revisorer och
granskare har tystnadsplikt.

Slutgranskningen

Revisorerna kan inte kräva att få närvara på styrelsemötena men man brukar ägna ett av årets sammanträden åt
årsredovisningen och då kan det vara
lämpligt att bjuda in revisorerna under just den punkten. Minst en månad
före den ordinarie föreningsstämman
ska styrelsen lämna ifrån sig redovisningshandlingarna till revisorerna för
slutgranskning.

Revisionsberättelsen

Efter granskningen ska revisorerna
avge en revisionsberättelse till föreningsstämman. Den lämnas till bostadsrättsföreningens styrelse senast
två veckor före ordinarie föreningsstämma. I revisionsberättelsen ska
revisorerna berätta om de tycker att
årsredovisningen stämmer med verkligheten eller inte och om den ger en
riktig bild av föreningens ekonomiska
ställning och resultat.
En revisionsberättelse som inte
innehåller några anmärkningar kallas
en ren revisionsberättelse. En oren
revisionsberättelse innehåller mer eller mindre allvarlig kritik av vad revisorerna funnit vid revisionen. Är det
fråga om mindre allvarliga saker kan
det räcka med att lämna en promemoria (PM) till styrelsen och då kan revisionsberättelsen fortfarande vara ren.

Denna artikel är en kortare version av den som finns i Bostadsrätternas faktabank. Läs fler faktablad på bostadsratterna.se
under Allt om bostadsrätt.

Tillträde kräver
tillstånd av medlem
En bostadsrättshavare disponerar sin lägenhet och behöver inte
släppa in föreningen eller andra
utom i vissa fall. Ett sådant exempel är nödvändigt underhåll
men föreningen får inte gå in
hur som helst.

krävs alltid utom vid nödsituationer.
Föreningen har rätt att komma in i lägenheten för att undersöka om det föreligger behov av reparation eller annat arbete på sådant som ligger på
föreningens ansvar, till exempel obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
eller för att genomföra ett stambyte.
Tillsynen kan innebära att föreningen
behöver kontrollera att bostadsrättshavaren håller lägenheten i gott skick.
Andra exempel är att lägenheten inte
används för annat ändamål, oftast
som kontor istället för bostad. Styrelsen kan också vilja komma in för att
kontrollera en omfattande ombyggnation, i synnerhet då medlemmen inte
sökt tillstånd för en sådan.

ETT VANLIGT ARBETSSÄTT är att föreningen lägger en lapp i brevlådan där
det framgår att föreningen vill komma
in i lägenheten en bestämd dag för att
utföra arbete i lägenheten. Det sker
via huvudnyckel, om sådan finns, eller
att medlemmen ska lämna ifrån sig sin
lägenhetsnyckel eller att medlemmen
själv öppnar. Vissa meddelanden säger att föreningen kommer att debitera en avgift om de inte kan komma in.
I det här sammanhanget ska sägas att
Bostadsrätternas rekommendation är
att en förening inte innehar huvudnyckel.

VID TILLTRÄDE SKA föreningen se till
att medlemmen inte drabbas av större
olägenhet än nödvändigt, eftersom en
medlem annars skulle kunna kräva
ekonomisk ersättning av föreningen.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN eller exempelvis en hantverkare som föreningen samarbetar med har rätt att få
komma in i lägenheten när det behövs
för tillsyn eller för att utföra arbete
som föreningen svarar för. Tillstånd
av bostadsrättshavaren

NÅGON LAGREGEL OM tidpunkt när
föreningen måste begära att få komma
in i lägenheten finns inte. I princip är
det upp till föreningen att bestämma
tidpunkten, men naturligtvis måste
medlemmen få meddelande i god tid
så att denne kan planera detta.
Problemen med huvudnyckel är flera
och det blir än mer komplicerat när en

förening använder nyckeln på ett felaktigt sätt. De meddelar medlemmen att
de behöver komma in, och om inte
medlemmen motsätter sig det så går
styrelsen in med en huvudnyckel. Att
medlemmen inte hör av sig behöver
dock inte innebära att han eller hon
godkänner att föreningen går in i lägenheten. Istället behöver styrelsen medlemmens tillstånd varje gång de använder huvudnyckeln. Om föreningen inte
följer reglerna och går in i lägenheten
utan medlemmens tillstånd kan företrädare för föreningen ställas till ansvar
för egenmäktigt förfarande.
DET HÄNDER ATT en medlem inte
släpper in föreningen trots att allt skett
i enlighet med reglerna. Då kan föreningen vända sig till Kronofogden med
en ansökan om särskild handräckning
och myndigheten tar då beslut i frågan.
Och om en bostadsrättshavare efter
rättelseanmaning inte släpper in föreningen kan det vara grund för uppsägning, vilket i så fall kan innebära att
han eller hon tvingas sälja och flytta.
Visst är det irriterande med medlemmar som inte öppnar när till exempel en OVK genomförs, det innebär
ofta merarbete och onödiga kostnader
för föreningen. Men att ta ut dessa extrakostnader av medlemmen är inte
juridiskt möjligt.

Posttidning B
Stockholm Klara
Returneras vid obeställbarhet till:
Bostadsrätterna, Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm

FRÅGOR & SVAR
Får vi ta ut en
förseningsavgift?
Fråga: Ett par av våra medlemmar är försenade med
betalningen av sina månadsavgifter. Har vi någon
rätt att ta ut någon form av förseningsavgift eller dylikt?
Svar: Om det är en enkel påminnelse får en avgift på 60 kronor
tas ut och om det är ett formellt
inkassokrav får 180 kronor tas ut.
Men det förutsätter att ni har en
bestämmelse om detta i era stadgar. Vidare kan ni kräva ränta enligt räntelagen, det vill säga referensräntan plus åtta procent.

Frågorna är ställda av styrelseledamöter per e-post
till fraga@bostadsratterna.se

eller olägenhet för föreningen”.
Vad betyder detta? Vem avgör vad
som är påtaglig skada eller olägenhet?
Svar: Föreningen ska begära att
medlemmen kommer in med intyg
från en sakkunnig att väggen kan
rivas utan risk för skador på huset
eller vilka åtgärder som krävs för
att skador inte ska uppstå. Får ni
inte in något intyg behöver ni anlita sakkunnig för samma sak. Säger denne att det finns risk för
skador kan ni säga nej till ingreppet. Då har ni uppfyllt lagens krav
och visat att det rör sig om påtaglig skada.

Vem får följa med
på stämman?
Fråga: Vi har fått fråga från
en av medlemmarna om
dennas dotter får följa med
henne och vara med på
årsstämman. Dottern är inte medlem i föreningen men vill hjälpa
sin mamma.
Svar: Om era stadgar tillåter det
kan dottern vara så kallat biträde
till mamman och alltså få närvara
och hjälpa sin mamma. Närvaron
kan ni föra till protokollet. När
mamman själv är med så får dottern inte yttra sig eller rösta utan
får enbart närvara som stöd.

Kan ägandet ge fler
röster på stämman?
Fråga: Hur många röster på
en föreningsstämma har
ett gift par som tillsammans äger två lägenheter?
Svar: Om inget annat sägs i era
stadgar gäller att om två personer
äger en lägenhet tillsammans har
de tillsammans en röst. Äger de
två lägenheter tillsammans blir
det fortfarande endast en röst på
stämman. Vi kan jämföra med om
en person ensam äger två lägenheter, denne får ändå bara en röst
på stämman.

Vem avgör?
Fråga: Vi har fått förfrågan
om godkännande att riva
en bärande vägg från en
ännu inte inflyttad ny bostadsrättsinnehavare. I våra stadgar står att det krävs tillstånd av
styrelsen. Det står också att ”styrelsen inte får vägra tillstånd om
inte åtgärden är till påtaglig skada

Styrelsen kan ta beslut om att renovera hissen eller byta motor. En ombyggnation kräver dock beslut av
stämman.

Ska stämman besluta
om hissreparation?

kan ni ju inte ens veta om det är
en medlem som skrivit motionen.
Finns flera motionärer ska deras
namn anges. Men det är inget lagkrav att motionär egenhändigt
undertecknar en motion. Sedan är
det ju klokt om motionen innehåller ett tydligt förslag till beslut så
grannarna vet vad de ska ta ställning till.

Vi får inte ihop
en ny styrelse
Fråga: Vi har problem att
rekrytera nya ledamöter till
vår styrelse. Två av ledamöterna har avsagt sig
omval inför årsstämman och nu är
risken att vi inte får ihop en ny
styrelse då intresset från medlemmarna är lågt. Vad händer nu?
Som vi har förstått så måste det
finnas minst tre ledamöter i en
styrelse. Har ni några rekommendationer på lösning?
Svar: Det måste alltid finnas en
styrelse. Har ni problem att få folk
kan ni höja arvodet ordentligt och
sedan köpa tjänster för ekonomisk
och teknisk förvaltning. Detta för
att avslasta styrelsen.
Skulle det inträffa att en styrelse inte kan tillsättas kommer föreningen förr eller senare tvångslikvideras. Då säljs huset, bostadsrätterna upphör och får värdet 0
kronor. Medlemmarna får bo kvar
som hyresgäster. Bostadsrätter är
ofta pantsatta på grund av lån och
banken kräver omgående återbetalning. Ingen medlem vill se sina
bostadsrätter upphöra. Upplys
medlemmarna om detta, då bör
det gå att få ihop en styrelse.

Fråga: Vår hiss behöver
repareras alternativt måste
vi byta hela hissmotorn. Är
detta en fråga som styrelsen kan besluta om eller krävs
föreningsstämma?
Svar: Är det bara reparation eller
byte av motor ses det som underhåll och det kan styrelsen besluta
om. Men blir det fråga om ombyggnad ska stämma besluta.

Vad ska en giltig
motion innehålla?
Fråga: Vi undrar hur en motion ska utformas för att
vara formellt riktig?
Svar: En motion måste
ange motionärens namn, annars

Förhandlingar om
hyror kärvar
På många håll i landet är inte 2016
års hyror färdigförhandlade och det
handlar om privatägda hyresrätter
dit bostadsrättsföreningar räknas.
Bostadsrättsföreningar som äger
bostadshyresrätter, oftast på grund
av en ombildning, kan på dessa
platser få vänta med att slutföra
sina hyresförhandlingar. Stockholm,
Västsverige och Norrköping är några
av de orter där Fastighetsägarna
och Hyresgästföreningen inte kommit överens och därför strandat förhandlingarna. Över 70 000 hyresrätter berörs. Hyresnämnderna
kommer nu att pröva hyran i ett antal lägenheter. En del bostadsrättsföreningar har säkert redan kommit
överens med Hyresgästföreningen
om hyreshöjning, men många antas
vänta med detta i väntan på avgörande. Föreningar som har tre hyreslägenheter eller fler måste i regel förhandla med Hyresgästföreningen.

Vi ger svar
på dina frågor
Finns det regler för
valberedningen?
Fråga: Vilka regler gäller
för valberedningar?
Svar: Det finns inga lagregler om valberedning. Om
inte era stadgar säger något om
detta så gör valberedningen vad
den finner lämpligt.

På Bostadsrätternas styrelserådgivning är det full aktivitet. Under
2015 svarade styrelserådgivarna
på hela 13 000 telefonsamtal och
8 000 mail från föreningarna.
Kompetensen på rådgivarna är bred
och täcker allt från juridik och ekonomi till teknik. Har du i styrelsen
frågor och vill nyttja denna tjänst
som ingår i medlemsavgiften?
E-posta dina frågor till info@
bostadsratterna.se eller ring 0775200 100.
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