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Beslut om stadgeändring - formalia 

 

Föreningen har lämnat mig uppdraget att upprätta ett förslag på stadgeskrivning. 
Förslaget följer den lagstiftning som finns i bostadsrättslagen. 

 

Nedan följer en redogörelse för beslutsformalia som ni måste iaktta för att 
genomföra stadgeändringen. 

 

___________________________________________________________________ 

 

Beslut om ändring av stadgar ska fattas på två efter varandra följande föreningsstämmor. 
Det har ingen betydelse om det är en ordinarie stämma eller en extra stämma. För en 
ordinarie stämma gäller att kallelsen går ut senast två veckor före, och för en 
extrastämma som regel senast en vecka före. 

 

1. Stämma nr 1 

I kallelsen anges att ärendet avser ändring av stadgar. Till kallelsen bifogas den 
föreslagna stadgeskrivningen (tillägget).  

 

(Kallelsetext) 

 

”Förslag på ändring av stadgar enligt bilagd lydelse” 

 

Vid själva omröstningen krävs att mer än hälften av de röstande medlemmarna, inklusive 
fullmakterna, säger ”ja” till stadgeändringarna. 
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2. Stämma nr 2 

Först när den första stämman är avklarad kan styrelsen kalla till en andra stämma. Den 
andra stämman ska bekräfta första stämmans beslut. 

 

Vid omröstningen krävs att 2/3 av de röstande medlemmarna, inklusive fullmakter, röstar 
”ja” till denna stadgeändring. 

 

3. Stämmoprotokoll 

I båda stämmoprotokollen ska det framgå hur omröstningen utföll, d v s hur många som 
röstade ”ja” respektive ”nej” till stadgeändringarna. Det är viktigt att det exakta antalet 
framgår i stämmoprotokollet. 

 

(Beslutstext) 

 

”Stämman beslutar att anta förslaget till ändring av stadgar för föreningen enligt bilagd 
lydelse” 

 

4. Till Bolagsverket för registrering 

 

Den beslutade stadgeskrivningen skickas tillsammans med de justerade protokollen ifrån 
båda stämmorna till Bolagsverket för registrering. Kostnaden är 700 kr om registreringen 
sker direkt på www.bolagsverket.se. Annars är kostnaden 900 kr. 

 

De nya stadgarna börjar inte gälla förrän registrering skett. 

 

5. Om föreningen finns i vår förvaltning 

 

Efter att stadgarna registrerats hos bolagsverket ska ni skicka stadgarna till er 
redovisningsekonom på SBC så säkerställer ni att vi har korrekta uppgifter hos oss.  

 

 

Ort som ovan 

 

Med vänlig hälsning 

 

Boris Pejic 

http://www.bolagsverket.se/

