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Årsstämma 15 maj 

Enligt dagordningen kommer årsstämman att förrätta val och ta beslut om stadgarna ska 

ändras eller inte. Underlag till årsstämman har du fått tillsammans med kallelsen.  

 

Ombud på stämman 

Vad gäller avseende ombud på årsmötet i bostadsrättsföreningen? 

Av Riksbyggens normalstadgar för bostadsrättsföreningar framgår det att en medlems rätt vid 

föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens 

ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten 

gäller högst ett år från utfärdandet. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. Vem 

som får vara ombud framgår också av stadgarna vilket innebär att annan medlem, 

medlemmens make/registrerad partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med 

medlemmen kan vara ombud. Att ingen får som ombud företräda mer än en medlem innebär 

att en person kan rösta för sig själv och även vara ombud för en annan person på stämman. 

 

Gällande fullständig stadga finner du på föreningens hemsida www.stockholmshus37.se   

§ 25 lyder: 

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt ge-

mensamt har de dock endast en röst tillsammans. 

Rösträtt på föreningsstämman har endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot 

föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag. 

Ombud 

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är 

medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt. 

Fullmakten gäller högst ett (1) år från utfärdandet. Ingen får som ombud företräda mer än en 

medlem. 

Ombud får endast vara: 

 annan medlem 

 medlemmens make/registrerad partner 

 sambo 

 närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen 

Biträde 

En medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. 

Biträde får endast vara: 

 annan medlem 

 medlemmens make/registrerad partner 

 sambo 

 föräldrar 

 syskon 

 barn 

 

Hur skriver jag fullmakt? 

Bifogar mall på fullmakt. Du finner den även på www.riksbyggen.se sökord: fullmakt 

Vänliga hälsningar från styrelsen 
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