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Douglas von Perner, bitr. jurist



• Vad är stadgar?

• 2016 års lagändringar

• Vanligaste och viktigaste stadgeändringarna

• Hur går det till att ändra/uppdatera stadgarna?



• Brf:ens grundläggande regelverk

• Bostadsrättslagen och lagen om 
ekonomiska föreningar

• Lagen utgör den yttre ramen

• Stadgarna ger möjlighet att själva 
reglera vissa frågor

Lagen

Stadgar



• Årsredovisningen ska lämnas till revisorerna senast sex (tidigare fyra) veckor före stämman

• Revisorerna ska avge revisionsberättelse tre (tidigare två) veckor före stämman

• Styrelsen ska hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillgängliga för 
medlemmarna under minst två veckor, istället för en vecka, före ordinarie föreningsstämma

• Tiden för kallelse är ändrad

• Elektroniska utskick 



• Avgifter som din förening har rätt att ta ut av en medlem

− Endast de avgifter som står upptagna i stadgarna får tas ut

− Många stadgar saknar lydelse om avgift för andrahandsupplåtelse

• Medlemmens rättigheter och skyldigheter

− Grunden till många tvister i en förening ligger i att stadgarnas lydelser över 
underhållsansvaret är bristfälligt utformade

− Viktigt att gränsdragning görs på detaljnivå

− Klargör när styrelsens tillstånd krävs

− Informationsplikt för alla byggnationer

• Andrahandsuthyrning

− För att din förening enkelt ska kunna motverka och komma till rätta med otillåten 
andrahandsuthyrning behöver stadgarna ange vad som gäller avseende ansökan och 
tidsbegränsningar



1. Ärende 
inkommer

2. Genomgång av 
nuvarande stadgar

3. Förslag till 
ändring

4. Stämmo-
förfarandet

5. Registrering 
hos Bolagsverket



Juridiska aspekter inför, under och eventuella 
problem med entreprenadarbeten. Undvik 
kostsamma tvister, hantering om tvisten uppstår, 
entreprenör i konkurs, konvertering av råvind

Kommersiella avtal, hyresförhandlingar, 
störningar, konkurser, obetald hyra, 
ombyggnation, tvister i domstol

Störningsärenden, otillåten andrahandsuthyrning, 
medlems byggnation, hyresrätter, uppsägning och 
tvister i hyresnämnd eller tingsrätt

Kortare frågor till juristerna, upprättande av 
ekonomisk plan, beräkning av andelstal, stadgar, 
upprättande av avtal och omprövningar av 
fastighetstaxering eller skattebeslut

Är man minsta osäker är det bättre att fråga jurist först



Kontaktuppgifter
Douglas von Perner, bitr. jurist
douglas.von.perner@nabo.se
juridik@nabo.se

Få senaste uppdateringarna – följ oss på 
sociala medier

Skriv in ”Nabo” följt 
av ett mellanslag

Anmälan på 
nabo.se/kunskap

Nästa webinar:
Brf:ens skatter
Fredrik Huitfeldt, bitr. jurist
Tis 1/9 kl 12

Fler webinar
• Grundläggande juridik för brf:en
• Rättvisa avgifter
• Myndighetskrav
• Brf:ens årsredovisning
• Budget i brf:en
• Hållbar och energieffektiv brf
• Hantering av hyresrätter
• Ekonomisk plan
• Brf:ens försäkringar
• Genomgång av kundportalen


