
Dagsf6rirsstHmma i
bosta d s rHttsfd re n i nge n
Nu dr det stiimmotider ibostadsrHttsforeningarna. Foreningsstdmman dr omgiven av

en miingd formkrav och regler, vars efterfotjande ofta 5r nodv5ndigt for att stdmmans

beslut ska vara gittiga. Redan i kallelseskedet finns en rad svSrigheter. I den hdr texten
reder vi ut begreppen och formedlar nEgra tankar att undvika de vantigaste fatlgroparna.

TEXT: ANTON MELANDER

rdinarie foreningsstlmma ska hillas
inom sex m&nader frin utgingen av

rf,kenskaps&ret, vilket i normalfallet
iir detsamma som kalender&ret. Detta inne-

blir att det stora flertalet av alla bostads-

r[ttsforeningar kommer att hilla fdrenings-

stamma inom de nermsta m&naderna.

vrKTrGT xlr-r-l pA Rfrr slrr
En forsta forutsattning fdr att stiimman ska

kunna hillas ar att medlemmarna kallas pi
rett sett. De grundlliggande kraven, vilka
troligen inte villar n&gra stdrre svirig-
heter fdr den som stir i begrepp att kalla

medlemmarna till stf,mma, er s5ttet pe vil-
ket medlemmarna kallas och i vilken tid
det g6rs. Som utgingspunkt kan sagas att

medlemmarna ska kallas enligt f6rening-
ens stadgar, vilka ska reglera frigan om hur
kallelsen ska ske. De vanligast fdrekom-
mande kraven iir att medlemmarna mis-
te kallas mellan tvfl och fyra veckor innan
datumet for stSmman och att kallelsen ska

vara skriftlig eller anslis pi visst s2itt. Vissa

stAmmobeslut krAver dock att varje med-

lem ffitt en skriftlig kallelse. Det gAller till
exempel nar stemman ska hillas p& annan

tid iin den som f6reskrivs i stadgarna eller
ner stemman ska rosta om vissa stadgeiind-

ringar eller likvidera foreningen.

Aven kallelsens innehill omgf,rdas av vis-

sa krav. Naturligtvis m&ste tid och plats for
stemman anges pi ett tydligt sf,tt. Kallelsen

ska ocksi ange vilka iirenden man plane-

rar att behandla, bflde sfldana som enligt
stadgarna ska behandlas och andra iiren-
den. Hlir finns det anledning att tenka ett

steg till, efter att de obligatoriska kraven
pi inneh&llet uppfyllts. Eftersom kallelsen

fastighetsfakta ,

i hdg grad styr vad som kan behandlas pi
stamman Ar det viktigt att h&lla tungan rett

i mun nAr iirendelistan i kallelsen uppret-
tas. Ett i kallelsen utelamnat Arende kan

ofta inte behandlas p& st[mman.

BrFocA p0nsuc

I m&nga lligen kan det vara lampligt att som

bilaga till kallelsen skicka med ett forslag

som ska behandlas pl stdmman. Niir det 5r

fr&ga om fusion eller likvidation av foren-

ingen finns det ett uttryckligt krav p& att

fdrslaget i sin helhet och grunden fdr detta

ska anges i kallelsen. Vidare kr[ver foren-
ingslagen att huvuddragen i ett forslag pi
stadgeiindring anges. Detta innebiir att det

i praktiken ofta Ar lZimpligt att till kallelsen

bifoga de fdrslag som finns infor stflmman,

om inte annat for att skapa fdrutsittningar
for att ffi en bra och vel fdrberedd stemma.

Detsamma g511er irsredovisningen - den

miste nAmligen i vart fail hflllas tillgenglig
fdr mediemmarna minst en vecka innan
&rsstAmman och omedelbart skickas tiil
medlemmar som beg[r det. Att bifoga irs-
redovisningen i kallelsen ger medlemmar-
na mdjlighet att i lugn och ro g& igenom

irsredovisningen i den man de er intresse-

rade av det, samtidigt som foreningen di
slipper bide att ansli irsredovisningen och

att pi beg[ran skicka den till varje enskild
medlem som begdr det.

vlo xlNorn oM MAN Gon rela
Huvudregeln for betydelsen av att ange

f,renden i kallelsen iir den nyss nlimnda -
lirenden som inte nemnts i kallelsen kan

inte heller tas upp p& stdmman. Undantaget

iir de Srenden som enligt stadgarna ska be-
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handias pa r-arje stemma samt sidana Aren-

den som omedelbart foranleds av ett annat

iirende som ska ar.goras. Stemman kan emel-

lertid a11tid a\,gdra ett iirende om samtiiga

medlemmar som berors av felet samtycker

ti11 an si ska ske.

SoM EN GENERELL princip i fdreningsriitten
giiller att ett formellt fel miste, etminstone
i n&gon grad, ha inverkat pi beslutet f6r att

det formella felet ska kunna innebf,ra att
beslutet iir ogiltigt. Vad betrdffar kallelser
innebAr det till exempel att en medlem som

inte kallats pe rett sett men som lndi inom
f6reskriven tid ffltt kallelsen av en annan

medlem inte med framging kan hevda att

ett beslut ska vara ogiltigt pi den grunden

att han inte kallats pe rett sett. ffi


