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§17 Propositioner (förslag från styrelsen)
P1: Nya stadgar

Bakgrund

Lagen om ekonomiska föreningar har under de senaste åren varit föremål för en omfattande översyn. Målet

med översynen var i korthet att modernisera lagen så att den är bättre anpassad till nuvarande förhållanden,

underlätta för kooperativt företagande och att harmonisera reglerna till aktiebolagslagen i den utsträckning

som det är möjligt. Riksdagen har antagit ändringarna, som därmed trädde i kraft den 1 juli 2016. Många

ändringar påverkar inte bostadsrättsföreningar, men några gör det. Som en följd av detta behöver våra stadgar

anpassas till de nya reglerna och enligt regelverket ska våra stadgar anpassas senast 30 juni 2018. Styrelsen

föreslår därför nya stadgar i enligt Bilaga 1.1.

Förändringar

De största förändringarna som lagen kräver är att motioner ska vara inne senast 1 februari, att kallelsen ska

innehålla samtliga motioner och propositioner samt att senast två veckor innan stämman hålla

årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig.

Bilagor

Bilaga 1.1: Förslag på nya stadgar för BRF Blekinge

Bilaga 1.2: Nuvarande stadgar för BRF Blekinge, som referens

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

P 1.1 Att anta föreslagna stadgar i enlighet med bilaga 1.1.
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§18 Motioner (förslag från medlemmar)
M1:
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Styrelsens svar på M1:

De senaste åren har det utförts en hel del underhåll av föreningens fastigheter och utemiljöer. Detta är just

underhåll och inte några väsentliga förändringar. Underhåll ligger inom såväl styrelsens mandat som skyldighet

att genomföra. Att de utförda åtgärderna är just underhåll styrks av det faktum att föreningens auktoriserade

revisor har godkänt årsredovisningen innehållandes dessa underhållsåtgärder.

Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2016 och 2045.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

S 1.1 Att avslå motionen

M2:
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Styrelsens svar på M2:

Tiderna för kallelse, motionsstopp och när årsredovisning ska hållas tillgänglig regleras i ny lagstiftning, varför

dessa tider behöver överensstämma med stadgarna. Av denna anledning har styrelsen föreslagit nya stadgar i

enlighet med lagen, se proposition 1.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

S 2.1 Att avslå motionen till förmån för proposition 1.

M3:

Styrelsens svar på M3:

De berörda träden och buskarna togs bort pga att rötterna höll på att förstöra närliggande fastigheter, vilket

informerades om på så väl extra som ordinarie stämma.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

S 3.1 Att avslå motionen
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M4:

Styrelsens svar på M4:

Det finns idag många olika källor till lek och rekreation för barn på föreningens olika gårdar. Studsmattor kan

vara väldigt varliga om de används utan korrekt tillsyn av vuxen. Vid skador skulle det vara föreningen som blir

skadeståndsskyldig och även ansvara för underhåll och besiktning av studsmattorna, vilket skulle vara så väl

tidsödande som kostsamt.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

S 4.1 Att avslå motionen
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M5:
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Styrelsens svar på M5:

Mycket riktigt går föreningens ekonomi bra och kostnader är som bekant något som skiftar mellan åren.

Föreningens ekonomiska förvaltning sker av SBC och det är även SBC som upprättar vår årsredovisning.

Eftersom det är SBC som upprättar vår årsredovisning är det deras mall som den följer. Att frångå deras

arbetssätt skulle innebära ett extremt stort merjobb med stora kostnader som följd.

Vår årsredovisning följer de lager, regler och standarder som gäller för årsredovisning av ekonomiska

föreningar, dit bostadsrättsföreningar räknas.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

S 5.1 Att avslå motionen

M6:

Styrelsens svar på M6:

Det finns i dagsläget två tvättstugor med totalt 56 bokningsbara pass per vecka. Det finns tomma bokningsbara

pass varje vecka, så länge en inte försöker boka pass samma dag. Att bygga fler tvättstugor leder till extremt

stora kostnader för föreningen och är något som endast bör göras om det finns ett stort behov av detta från

samtliga medlemmar.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

S 6.1 Att avslå motionen
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M7:

Styrelsens svar på M7:

Vi har idag problem med obehöriga i våra trapphus, något som skulle förvärras av uppställda portar eller

mjukstängande dörrstängare, då dessa inte stänger portar korrekt. Små ramper där boende upplever att

tröskeln utgör ett problem för framkomligheten är däremot något som styrelsen ser positivt på.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

S 7.1 Att bifalla att-sats 2

S 7.2 Att avslå att-sats 1 och 3
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M8:

Styrelsens svar på M8:

Styrelsen ser gärna att fler medlemmar engagerar sig i föreningens utemiljöer och gårdar, dock vill vi med vårt

tillägg säkerställa att tillräckligt många medlemmar är med i gårdsråden för att gården ska vara korrekt

representerad.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

S 8.1 Att bifalla motionen med tillägg S 8.2

S 8.2 Att arbetsutskottet för respektive gård endast har mandat om det har minst lika många medlemmar

som gården har portar.
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M9:
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Styrelsens svar på M9:

Konstverk och skulpturer i det offentliga rummet är något som uppskattas av vissa, men inget som ligger inom

ramen för vad en bostadsrättsförening sysslar med.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

S 9.1 Att avslå motionen


