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Översikt de viktigaste ändringarna av stadgarna vid byte 
från 2014 års normalstadgar till version 2016:1 av 2014 
års normalstadgar 
 

Fastställande av årsavgiften [Denna bestämmelse ändrades vid 

införandet av version 2015:1 av 2014 års normalstadgar. Föreningar som 

har den versionen har således redan denna skrivning] 

 

Bestämmelsen har kompletterats i andra stycket med reglering om debitering efter 

förbrukning vid individuell mätning (IMD). Detta med anledning av kravet på 

debitering baserat på individuell mätning (IMD) från 1 juni 2015. Enligt BRL gäller 

från nämnda datum att om en kostnad för lägenhetens uppvärmning, nedkylning, 

varmvatten eller el kan påföras medlemmen efter individuell mätning ska 

beräkningen av årsavgiften, till den del den avser sådan kostnad, ske med 

utgångspunkt i uppmätt förbrukning. Den nya bestämmelsen innebär att alla 

bostadsrättsföreningar som har utrustning för individuell mätning har skyldighet att 

debitera utifrån verklig förbrukning. Ännu finns inget krav på att installera sådan 

utrustning i föreningar som saknar sådan.  

 

När stämma ska hållas (§ 58) 
Ordinarie stämma benämns i bestämmelsen årsstämma vilket överensstämmer med 

nuvarande lagstiftning. Årsstämman ska precis som tidigare hållas inom sex månader 

efter utgången av varje räkenskapsår, dock har tiden mellan då revisorerna 

överlämnat sin berättelse och stämman utökats från två till tre veckor i enlighet med 

lagändringar. I övrigt endast redaktionella ändringar av bestämmelsen. 

  

Kallelsetider (§ 60) 
Kallelsetiden till ordinarie stämma har ändrats så att kallelse kan ske tidigast sex 

veckor (tidigare fyra) och senast två veckor (oförändrat) före stämman. Kallelsetiden 

för extra stämma har ändrats från tidigast fyra veckor och senast en vecka före 

stämman till tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Särskilda 

kallelsefrister gäller då stämman ska behandla ändring av stadgarna, fråga om 

likvidation eller fråga om fusion. Stadgarna har utformats i enlighet med detta.  

 

Styrelsens överlämnande av årsredovisning etc (§ 67) 
Tiden för styrelsens överlämnande av årsredovisning till revisorerna har ändrats från 

inom fyra (4) månader från varje räkenskapsårs utgång till senast sju (7) veckor innan 

årsstämman. 

 

Revisorernas granskning  
Tiden för revisorernas revision och överlämning till styrelsen har ändrats från trettio 

(30) dagar efter det styrelsen avlämnat årsredovisningen till revisorerna till inom fyra 

(4) veckor från dess. 
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2 (2) 
 

Årsredovisningen och revisorernas berättelse (§70) 

Tiden för när styrelsens årsredovisning, revisionsberättelsen samt i förekommande 

fall styrelsens yttrande över revisionsberättelsen har ändrats från en till två veckor 

före årsstämman. 

 

Övriga ändringar 
Utöver ovan ändringar i sak har vissa språkliga ändringar gjorts.  


