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Föreningens firma och ändamål
$ 1 Föreningens firma är Bostadsrättsftireningen Fjällvattnet.

$ 2 Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostäder
eller andra lägenheter undernlttjanderätt ftir obegr:insadtid, ftirvalta och
underhåila {tireningens fasta och lösa egendom tillhörig varje bostadsrätt
samt i övrigt främja sina medlemmars gemensamma intressen.

Medlems rätt inom ftireningen på grund av sådan upplåtelse kallas
bostadsrätt. Medlem som innehar bostads rätt eller andel av bostadsrätt
kailas bostadsrättshavare.

$ 3 Styrelsen skall ha sitt säte i Härjedalens kom mun, Jämt lands län.

- Räkenskapsår
$ 4 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden I januari - 3 I december.

Medlemskap och nyttj anderätt
.- J 5 Frågaom antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat ltiljer

av 2 kap. 1 0 $ bostadsrättslagen.
Inträde i ftireningen skall beviljas derVde som erhåller bostadsrätt eller

andel av bostadsrätt genom upplåtelse av fiireningen.
Inträde i fiireningen kan även beviljas den / de som över tar bostadsrätt

eller andel av bostadsrätt i ftireningenshus.
Ägare till bostadsrättsandel äger ej påfordra annan nftjandetid iin vad

som framgår av bostadsrättsar,tal eller överlåtelsehandling.

$ 6 Medlemfårej uteslutas ellerutträdaurfiireningen sålängehaninnehar
bostadsrätt eller andel av bostadsrätt.

Avgifter och insatser
$ 7 För bostadsrätt eller andel av bostadsrätt skall er1äggas av styrelsen
fast- ställd årsavgift till bestridande av ftireningens utgifter, vari ingår de
i $ 8 angivna avsättningama. Årsavgifterna fordelas mellan bostads
rättshavarna i proportion till antal upplåtnanyttjandeveckor i ftireningens
lägenheter. Årsavgift skall erläggas på tider som styrelsen bestiimmer.

Vid bostadsrättshavares uthyming av bostadsrätt i andra hand äger
föreningen i enlighet med bostadsrättslagens 7 kap. $14 rätt att utta en

avgift lor ftireningens handläggning av uthymingen.
Utöver i denna paragraf nämnda avgifter far avgift till ftreningen

som är av gemensamhetskaraklär icke avkävas bostadsrättshavare el1er

.- Lnnan medlem.

Avsättningar och användning av årsvinst
$ B Avsättning ftir öreningens åvilande underhåIl skall göras enligt
underhållsplanen. Avsäthring skall ske med ett belopp motsvarande
minst 0,25% av anskaffningskostnaden liir itireningens fastighet.

Styrelse ochrevisorer
$ 9 Styrelsen består av minst fem och högst nio ledamöter samt högst två
suppleanter. Ledamöternas och suppleantemas mandattid skall omfatta
tvåår. Halva styrelsen samthalvaantalet suppleanter skall väljas vid varje
ltireningsstämma.
Avgående ledamot och suppleant fär omväljas.

$ 10 Styrelsen konstituerar sig själv.
Styrelsen är beslutsfijr när de vid sammanträdet niirvarandes antal
överstiger hälften av hela antalet ledamöter. Som styrelsens beslut gä1ler
den mening, om vilken de flesta röstande ftirenar sig och vid lika röstetal
den mening, som biträdes av ordliiranden, dock att giltigt beslut fordrar
enhällighet när ftir beslutsftirhet minsta antalet ledamöter Zir niirvarande.

$ 11 Föreningens hrma tecknas av styrelsen i dess helhet. Denna kan
dessutom utse högst fra styrelseledamöter, att, antingen två i fiirening
eller en av dessa i fiirening med annan därtiil utsedd person, teckna
ltireningens firma.

Styrelsen kan utse ledamot eller annan person att en sam floreträda
föreningen fiir särskilt angivet fall.

$ 12 Styrelsen fär forvalta ltireningens egendom genom en av styrelsen
utsedd fastighets{tirvaltare, vilken själv inte behöver vara medlem i fiir-
eningen, eller genom friståendeftirvaltningsorganisation.

$ 13 Sq,relsen eller firmatecknare ffir inte utan fiireningsstämmans be-
myndigande avhrindafiireningendess fastaegendom. Styrelsen ägerdock
inteckna och belåna sådan eeendom utan fiireninssstämmans hörande.

$ 14 Styrelsen åligger:
att avge redovisning ör ftirvaltningen av fiireningens angelägenheter
genom att avlämna årsredovisning, som skall innehålla berättelse om
verksamheten under året (ftirvaltningsberäftelse) samt redogörelse fiir
ltiren ingens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och lor
ställningen vid räkenskapsårets utgång (balansräkning), att upprätta
budget och fastställa årsavgifter ftir det kommande räkenskapsåret,
att minst en gång årligen, innan årsredovisningen avges, ombesörja be-
siktning av öreningens fastigheter samt inventering av övriga tillgångar
och i ftirvaltningsberättelsen redovisa vid besiktningen och
inventeringen gjorda iakttagelser av såirskild betydelse,
att minst sex veckor {iire den {tireningsstämma, på vilken årsredovisning-
en och revisoremas berättelse skall flamläggas, till revisorema lämna
årsredovisningen fiir det ftirflutna räkenskapsåret samt
att i samband med kallelse till ordinarie ftireningsstämma tillställa med-
lemmama kopia av årsredovisningen ochrevisionsberättelsen.

$ 15 För granskning av sf'relsens ftirvaltning och loreningens räkenskaper
utses årligen vid ordinarie fiireningsståmma ftir tiden fram till dess nästa
ordinarie stämma hållits två revisorer och två revisorssuppleanter, av
vilka en revisor skall vara auktoriserad revisor eller eodkänd
granskningsman.

$ 16 Revisorerna skall verkställa årsrevision enligt de anv isningar som ges i
lagen om ekonomiska öreningar och av fiireningsstämman och därvid tillse
att styrelsens beslut inte strider mot allmän lag eller ftireningens stadgar.

De skall avge berättelse över verkstälid revision och i denna yttra sig
angåendefastställande avbalansräkning, till- elleravstyrkaansvarsfri het
ft)r styrelsens ledamöter samt yttra sig över styrelsens ftirslag till använ-

dande av överskott eller täckande av underskott enligl resultaträkning.
Årsrevision skall vara verkstäild och berättelse däröver inlåmnad titl

styrelsen senast tre veckor efter det styrelsen till revisorema avlämnat
årsredovisning.

Föreningsstämma
$ 17 Ordinarie ftireningsstämma hålles en gång om året fiire juni månads
utgang.
Extra stämma hå1les då styrelsen finner omständigheterna därtill
ltiranleda och skall därjämte av styrelsen utlysas då revisorerna eller
minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar diirom hos styrelsen
gör skriftlig anhållan, med angivande av ärende som skall fiirekomma på
stämman.



Kallelse till ftireningsstämma och andra viktiga meddeianden till liiren-
ingens medlemmar skall ske skriftligen per post eller via e-mail under
den till ftjreningen uppgivna adressen. Kallelse tili ordinarie och extra
Iiireningsstämma skall avsändas inom 6-2 veckor itire stämman.
Ordinarie föreningsstämma skall besluta om på vilken ort nästa års
ordinarie loreningsstämma skall hållas. Fattar stämman inget beslut
härom , skall stämman hållas i H?irjedalen.

$ 18 Medlem, som önskar visst drende behandlat på ordinarie ftirenings-
stämma, skall skriftligen anmäla iirendet (motion) hos sf.'relsen senast
den 1 mars. Motionen och styrelsens ftirslag till beslut i anledning hiirav
ska bifogas kallelsen tiil ftireningsstämman.

S 19 På ordinarie ftireningsstämma skall ltirekomma öljande ärenden:
a) Upprättande av ftirteckning över närvarande medlernmar samt

fastställande av röstlängd.
b) Val av ordftirande vid stämman.
c) Val av protokollftirare samt val av två justeringsmiin att jämte ord-

fiirandenjustera stämmans protokoll. Eventuellt val av rösträknare.
d) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
e) Fastställande av dagordningen.
f) Föredragning av styrelsens årsredovisning och av revisionsberättelsen.
g) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt hur åLrets

resultat skall disponeras.
h) Fråga om ansvarsfrihet ftir styrelsen.
i) Beslut om antal styrelseledamöter ochsuppleanter.
j) Fråga om arvode, rese- och traktamentsersäthringar till styrelse

och revisorer.
k) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
I) Val av revisorer och revisorssuppleanter.
m) Fråga om tillsättande av valberedning.
n) Fråga om var nästa års fiireningsstämma skall hållas.
o) Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.

På extra {iireningsstämma skall , utöver ärenden enligt pkt a) - e) ovan,
endast {tirekommade ärenden, ftirvilkastämmanutlysts och vilkaangivits
i kallelsen. till densamma.

$ 20 Vid stämma ftirt protokoll skall senast inom fl'ra veckor från stäm-
man vara tillgängligt ftr medlemmama på {iireningens medlemsida.

S 21 Vid fiireningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera
medlemmar andel av bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans
endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgior1 sina
fiirplildelser mot loreningen.

Bostadsrättshavare må låta sig representeras av befullmäktigat ombud
som skall varaantingen medlem av denröstberättigades familj ellerannan
ftireningsmedlem.

Ingen ffirpå grundav fullmaktrösta{tirmeränen annan röstberättigad.
Omröstning vid fiireningsstämma sker öppet, där ej nåirvarande röst-

berättigad pakallar sluten omröstning.
Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den

mening gäller som biträds avordftiranden.
De fall - bl. andra fråga om ändring av dessa stadgar - där särskild

röstövervikt erfordras ftir giltighet av beslut, behandlas i 9 kap. I 6g och
9 kap. 23$ bostadsrättslagen.

Upptåtelse och övergån g av bostadsrätt
$ 22 Bostadsrätt eller andel av bostadsrätt upplåtes skriftligen och får
endast upplåtas åt medlem i ftireningen.
Upplåtelsehandlingen skal1, ftirutom upplåtarens narnn, ange fullständigt
narnn, personnummer eller liknande samt adress å den, till vilken
bostadsrätt upplåtes. Vidare skall anges lägenhetens beteckning samt de
belopp, varmed grundavgift och årsavgift skall utgå. Om sårskild avgift
ftir upplåtelse av bostadsrätt (upplåtelseavgift ) skall uttagas, skall även
den uppges.

$ 23 Harbostadsrätt eller andel avbostadsrätt övergåtttj ll ny innehavare,
ffir denna utöva bostadsrätten eller andelen av bostadsrätten endast om
han iir eller antages till medlem i fiireningen.
Utan ansökan ärdödsbo brukabostadsrätt ellerandel däravupptill 3 år.

$ 24 Den, till vilken bostadsrätt eller andel av bostadsrätt övergått, får ej
vägras inträde i ftireningen om ftireningen skäligen kan nöjas med denne
som bo stadsrättshavare.

Har bostadsrätt eller andel av bostadsrätt övergått till bostadsrätts-
havarens make/maka, ffr inträde i fiireningen ej vägras maken/makan.
Detsamma gäller om bostadsrätt eller andel av bostadsrätt övergått till
annan närstående person, som varaktigt sammanbor med bostadsrätts-
havaren eller till bostadsrättshavarens ftiräldrar barn eiler syskon.

$ 25 Den, till vilken bostadsrätt eller andel av bostadsrätt över gått, är
jämte överlåtaren solidariskl ansvarig för alla de ftirpliktelser gentemot
öreningen, som åvilat överlåtaren i dennes egenskap av bostadsrättshavare.

Detta gäller, såvida ej annat överenskommits mellan ftjreningen och
den, till vilken bostadsrätten eller andelen av bostadsrätten övergått.

$ 26 Överlåtelseavbostadsrättellerandel avbostadsrättskall ske skift ligt
på överlåtarens originalexemplar av bostadsrättsar,'talet eller på av sty-
relsen fastställd överlåtelsehandling och skall undertecknas av över1åtare
och ftjrvärvare. Bestyrkt kopia av bostadsrättsar.talet eller den separata
överlåtelsehandlingen, utvisande att överlåtelse skett, skall inom en
månad från överlåtelsedagen insåindas till fiireningen. Anviinds separat
överlåtelsehandling skall i örekommande fall ursprungligt utftirda
bostadsränsafl al bifogas.

Föreningen skall därefter bekräfta till överlåtare och itjrvärvare dels
huruvida överlåtaren avltifis som bostadsrättshavare och medlem i ltir-
eningen, dels huruvida forvärvaren inskrivits som ny bostadsrättshavare
och medlem i föreningen, samt att noteringar härom gjofts i medlems-
och lägenhetsloft eckningen.

$ 27 Bostadsrättshavare äger ej, utan styrelsens tillstånd, överlåta andel
i denne tillhörig bostadsrätt eller andeldlirav.

Avsägelse av bostadsrätt
$ 2 B Bo stadsrättshavaren kan, sedan två år fijrfl utit från det bostadsrätten
eller andelen av bostadsrätten uppläts, avsäga sig bostadsrätten eller an-
delen av bostadsråtten och därigenom bli fri från sina ftirpliktelser som
bostadsrätts havare. Avsägelse göres skriftligen hos styrelsen.

Sker avsägelse, övergår bostadsrätten ellerandelen av bostadsrättentiil
ftireningen vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader
från avsägelsen, såvida ej annan överenskommelse träffats.

Vid avsägelse av bostadsrätt eller andel av bostadsrätt, är ftireningen
ej skyldig att till bostadsrättshavaren återbetala grundavgift eller andra
av bostadsråttshavaren er lagda avgifter.

Bostadsrättstravarens rättigheter o ch
skyldigheter
$ 29 Bostadsrättshavaren skall hå1la lägenhetenjämte tillhörande ut-
rymmen, inventarier och utrustning i gott skick och väl vårda desamma.

Bostadsrättshavaren svarar för reparation på grund av brand- eller
vattenledningsskada endast om skada uppkommit genom

1) hans egen vårds1öshet eller forsummelse, eller
2) någon sorn hör till hans hushå11 eller besöker honom som gäst eller

någon annan han inrymt i lägenheten och där han brustit i omsorg
ochtillsyn.

Bostadsrättsftireningen svarar ftir sedvanligt underhåIl av fastigheter,
lägenheter och inventarier.

$ 30 Bostadsrättshavaren är ej utan tillstand av sty'relsen fiiretaganågon
ftiriindring i lägenheten.

$ 31 Bostadsrättshavaren är skyldig att v:id lägenhetens begagnande
iakttaga allt som fordras ftr att bevara sundhet, ordning och skick inom
lägenheten ochloreningens fastigheti övrigt. Denne skall därvid ställasig
till efterrättelse de ordningsregler, reglementen och övriga särskilda fiire
skrifter och bestämmelser, som öreningen meddelar. Bostadsrättshavaren
skall hålla noggrann tillsyn över att vad som sålunda åligger honom själv
iakttages även av dem fiir vilka han svarar enligt 29 punkt 2.

Gods, som veterligt är eller med skäl kan misstänkas vara behäftat med
ohyra, fär icke infiiras ilägenheten.



$ 32 Bostadsrättsfiireningen eller dess representanter har rätt att erhålla
tillträde till lägenheten när det behövs fiir att utöva nödig tillsyn eller
utlijra arbeten som erfordras. Föreningen eller dess representanter äger
därvid rätt be reda sig tillträde till lägenheten med anviindning av reserv-
nyckel, dock skall den besökande genom påringning ha ftirvissat sig om
att tillträde icke kan beredas genom hemmavarandeperson.

$ 33 Bostadsrättshavare får ej utan styrelsens samtycke i andra hand upplåta
lägenheten i dess helhet till annan. Om styrelsen vägrar att ge sitt
samtycke gäller vad som stadgas i 7 kap $ 1 I i bostadsrättslagen.

Det åligger bostadsrättshavare att vid sådan upplåtelse tillse att den som
nyttjar lägenheten blir infonnerad om gällande ordningsftireskrifter och
bestämmelser. Bostadsrättshavare svarar gentemot fiireningen ftir
sådan person, till vilken denne upplåtit 1ägenheten i andra hand. Bostads-
rättshavare skall senast I vecka innan uthymingen meddela förhyrarens
namn adress och telefonxummer till 1öreningen.

$ 34 Bostadsrättshavare fär icke använda lägenheten till annat ändamål
än det avsedda.

_ J 35 Nyttjanderätten till lägenhet, som innehas med bostads rätt, är
liirverkad och öreningen således berättigad att uppsäga bostadsrätts-
havaren till avflyttning.

1. om bostadsrättshavaren drdjer med betalning av årsavgift utöver en
vecka efter ftirfallodagen eller

2. om lägenheten användes i strid med $ 34 eller
3. om lägenheten på annat sätt vanvårdaseller
4. om den till vilken lägenheten upplåtits i andra hand, åsidosätter

något av vad som eniigt $31 skall iakttas vid lägenhetens begag-
nande eller brister i den tillsyn, som enligt nän-rnda paragrafåligger
bostadsrättshavare, eller

5. om i strid med 32 g tiilträde till lägenheten vägras och bostadsrätts-
havaren inte kan visa en giltig ursäkt fiir detta, eller

6. ombostadsrättshavaren åsidosätter annan denne åvilande skyldighet
och det måste anses vara av synnerlig vikt for ltireningen eller fiir
annan medlem att skyldigheten fullgöres.

Nyttjanderätten är inte ftirverkad om det som ligger bostadsrättshavaren
till last är av ringabetydelse.

Uppsägning på grund av ftirhållande, som avses i punktema 2-6 fär
ske endast om bostadsrättshavaren underlåter att efter tillsägelse vidta
rättelse utan dröjsmåI.

Uppsäges bostadsräftshavaren till avflyttning, har öreningen rätt till
ersättning fiir skada.

Övriga bestämmelser
S 36 Vid ftireningens upplösning skall liirfaras enligt 9 kap. 29 g bo-
stadsrättslagen. Uppstår överskoft, skall det ftirdelas mellan bostadsrätts-
havama i ftirhållande till bostadsrättshavarens andel av bostadsrätten.

$ 37 För ändring av dessa stadgar krävs enligt huvudregeln att samtliga
röstberättigade i ltireningen är ense om beslutet.. Ändring kan dock även
ske genom beslut som fattats vid två på varandra ftiljande ftireningsstäm-
mor. I så fall krävs vid den andra av dessa {tireningsstämmor att minst två
tredjedelar av de röstande på stämman går med på beslutet. Om beslutet
avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter ska beräknas krävs
dock att minst tre {ärdedelar av de röstande på den senare stämman går
med på beslutet. Om beslut innebär att medlems rätt till ltireningens
behållna tillgångar vid dess upplösning inskänks, fordras att samtliga
röstande på den senare stämman går med på beslutet.

$ 38 I allt, varom ej här ovan stadgats, gäller bostadsrättslagen (SFS
nr:1991:614).
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