STADGAR
fi)r BostadsriittsftireningenMarkisen i Stockholms liin.
Firma och iindamrfll
Foreningens fi rma iir B ostadsrtittsfrirenin*.r, $olr* r..r.
Fdreningenhar till lndamil att fr2imjamedlemmamasekonomiskaintressengenom
att i ftjreningens hus upplf,ta bostiider 6t medlemmamatill nyttjandeutan begriinsning"i
tiden.
Medlems rbtt i foreningen pi grund av sAdanupplitelJe kallas bosta-clsrltt.M"edlem
som innehar bostadsrflttkallas bostadsriittshavare.
IVledlemskap

$2
Intrlde i fiireningenkan beviljasftsisk personsomerhAllerbostadsriittgenomupplitelseav
foreningeneller bostadshyresgiist
i fastighetsomavsesforviirvasav ftirJningenft)r ombildning fran hyresriitttill bostadsriitt.
Bostadsr[ttupplttesskriftligeni enlighetmed6 $ bostadsriittslagen.
Styrelsenavg6rtill vem
bostadsriitt
skallupplitas.
Bostadsriittshavare
erhiller ett bostadsriittsbevis
somskall innehf,llauppgift om parternas
nalnn,llgenhetensbeteckningochrumsantal.Vidareskall angesdet biiopp varmedgrundavgift och irsavgift skall utgi samt,ftir det fall styrelsensi beslutat,upplitelieavgift.Finns
ytterligarevillkor fiirenademedupplitelsenskall tivendessaanges.

s3

Frflgan om antagandeav medlem avgd'rsav sfyrelsenom ej annat friljer av 52 bostadsriitts_
$
lagen.
Om civerging av bostadsriittstadgasi $$ 6-l l nedan.
Uteslutning

s4

Medlemsomi sambandmedfrirviirv av fastighetftir ombildningtill hyresriitttill bostadsriitt
ej tecknarbostadsrittkan av styrelsenuteslutasw ftireningen.
Avgifter

ss

Grundavgift och Arsavgiftfaststiillesav sfyrelsen..Andringav grundavgift skall dock alltid
beslutasav ft)reningsstilmman.
Arsavgiften awiigs si att den i ftirhillande till liigenhetensandelstalkommer att motsvaravad
som belOperpi liigenhetenav loreningenskostnadersamt dessavsiittning till fonder.
Iirsavgiften ingiende ersdttningft)r viirme och varmvatten,elektrisk str6m, renhillning
eller
konsumtionsvattenkan beriiknasefter ftirbrukning eiler ytenhet.
Upplttelseavgift kan uttagasefter beslut av styrelsen.

Overging av bostadsriitt
$6
Bostadsriittshavare
iigerrdtt att fritt civerlAta
siir bostadsriittochtill kopeskillingsom siiljare
ochkoparekommerOverens
om. Det iir dockftireningenftrbehalletuit pr,irruuns6kanom
medlemskap
i enlighetmedde villkor somstadgamuingr..
Bostadsriittshavare
somdverlitit sin bostadsrfltt
till annanmedlemskalltill bostadsriittsftireningeninllmna skriftlig anmiilanhiirommedangivandeav riverlatelsedag
samttill vem
OverlAtelse
skett.
Fdrvtirvareav bostadsriittskall skriftligenansrikaom medlemskap
i bostadsriittsforeningen.
I
anstikanskall angespersonnummer
och adress.Styrktkopia av fengeshandlingen
skall
bifogasansdkan.
$7
A\4al om <iverlfltelse
av bostadsrlttgenomk6p skall upprbttasskriftligenoch skrivasunderav
srljarenochkdparen.Awalet skall innehflllauppgiftom bostadsrettenliildenliigenhet
som
dverlfltelsen
avsersamtkdpeskillingen.
Motsvarande
skallgllla civerlitelse
av bostadsriitt
genombyreellergiva. Overlitelsesominteupp4rllerdessiftireskrifter
rir ogiltig.
$8
Har bostadsriitttivergfltttill ny innehavare,
fir denneutdvabostadsriitten
ochtillfiAda lflgenhetenendastom haniir eller antastill medlemi fdreningen.
Utanhinderav fbrstastycketfhr dOdsboefteravlidenbostadsriittshavare
ut6vabostadsraften.
Sedantre ir ftirflutit fran d<idsfallet
fir foreningendockanmanad6dsboetatt inom sex
minadervisa att bostadsritteningitt i bodelningeller arvsskiftei anledningav bostadsrittshavarensddd eller att nigon, somej ftr vigras intriidei f<lreningen,
fcirviiriatbostadsriitten
och sOktmedlemskap.
Iakttagesinte dentid somangivitsi anminingen,ftlr ft)reningensiilja
bostadsriitten
pi offentlig auktionfor dddsboets
rziknine.

$e

Den till vilken bostadsriittovergitt flr inte vagrasintrlde i fdreningen om ftireningen
skaligen
kan n6jas med honom som bostadsrittshavare.Om det kan antagaJatt fttrviirv*"n
ftir rg.ri
del ej skall bosiitta sig i bostadsrlttsltigenheteniiger foreningenriitt att vZigramedlemska].
Har bostadsriittdvergaft till bostadsriittshavarens
make flir intrade i ftirenitgen inte vagas
maken. Vad som sagtsnu 6ger motsvarandetilliimpning bostadsriitttill bostadslagenhJt
dvergitt till bostadsriittshavarennArstiendesom varaktigt sammanbottmed honom.
Ifr&ga om andel i bostadsriittiiger forsta och andra styckenatillampning endastom
bostadsriitten efter ftirviirvet innehasav makar eller med varandravaraktigt sairboende
niirstiende.

$10

Har den till vilken bostadsriittovergitt genom bodelning, arv, testamente,bolagsskifte
eller
liknande ftirviirv inte antagits till medlem, fbr ftlreningen anmanainnehavaren
att inom sex
mf,nadervisa att nigon, som inte fir viigras intriide i ftireningen, fdrvdrvat bostadsrlitten
och
solt medlemskap.Iakttagesinte tid angettsi anmaning"n,fai ftieningen s6lja
bostadsrdtten
pi offentlig auktion for innehavarensriikning.
$11
Har den till vilken bostadsriittdverl&titsinte antagitstill medlem iir riverl6telsen
ogiltig.

Forsta stycket gdller ej vid exekutiv fcirsiiljning eller offentlig auktion enligt
$$ 10, 12 eller 37
bostadsriittslagen.Har i sidant fall ftirvtirvaren inte antagitsiill medlem, s[afi
idreningen l6sa
bostadsriittenmot skalig erstittning.
Avsiigelseav bostadsriitt

$12

Bostadsriittshavarekan sedantvi ir.ftirflutit fran det bostadsriittenuppliits avsliga
sig bostadsriltten och diirigenom blir fri frin sina ftrpliktelser som bostadsrattshavare.
Avsagehen grirs
skriftligen hos sfyrelsen.
Sker avsigelse, Overgir bostadsrtittentill ftireningen vid det manadsskiftesom intrtiffar
niirmast efter tre mflnader frln avsiigelseneller vid det senaremanadsskiftesom angivits
i
denna.
Bostadsriittshavarens riittigheter och skyldigheter

$13

Bostadsriittshavareskall pi egenbekostnadtill det inre hilla liigenhetenmed tillhOrande
Ovrigautryrnmen i gott skick.
Till legenhetensinre rlknas; rummens viggar,golv och tak; inredning i k6k, badrum och i
tivriga utrymmen i liigenhetensamt eldstflder;glas och bigar i llgenhetens ytter- och innerfonster; liigenhetensytter- och innerdorrar. Bostadsriittshavarensvarar dock inte f6r milning
av yttersidoma av ytterddrrar eller ytterftnster och inte heller ft)r annatunderhill an milnin!
av radiatoreroch de anordningarfrin stamledningarfbr vatten, avlopp, vdrme, gas,elektricitet, rdkgingar och ventilation som fcireningenftirsett ligenheten med.
Ar bostadsrittslAgenheten
fdrseddmed balkong,terrasseller uteplats6liggerdet bostadsr6ttshavarenatt svara for renhillning och snciskottning.
Bostadsriittshavarensvarar fbr reparationpi grund av brand- eller vattenledningsskadaendast
om skadauppkommit genom hans villande eller genom vf,rdsldsheteller forsummelseav
nigon som hdr till hans hushill eller g[star honom eller av annansom han inrymt i liigenheten
eller som diir utf<ir arbetefor hans riikning. I friga om brandskadasom bostadiriittshavaren
inte sjilv villat giiller vad som nu sagtsdock endastom bostadsrdttshavaren
brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.
Fjirde stycket f6rsta punkten 6ger motsvarandetiilamplighet om ohyra ftirekommer i liigenheten.

s14

Bostadsriittshavarenf;ir, sedanliigenhetentillftAtts, foretagaftiriindring i l?igenheten.Avseviird ftiriindring flr dock ftiretas endastefter tillstand av styrelsenoch undei ftirutsiittning att
den inte medfi)r men ftir f6reningen eller annanmedlem.
Som avsevflrdforiindring rbknasalitid foriindring som kriiver byggnadslov.Det iligger
bostadsrittshavarenatt ans<ikaom sidant.

$ls

BostadsrZittshavaren
iir skyldig att vid liigenhetensbegagnandeiaktta allt som fordras ftjr att
bevarasundhet,ordning och skick inom fastigheten.Han skall folja de ordningsftireskrifter
fcireningeni dverensstiimmelsemed ortens sederutfiirdar.
Bostadsrlittshavarenskall hilla noggranntillsyn rlver att allt vad som silunda iligger honom
sjelv even iakttas av dem ftir vilka han svarar enligt $ 13 {rirde srycket.

$16
Bostadsriittsfiireningen
har r?ittatt erhilla tilltradedll l[genhetenniir det behcjvsftir att utova
nddigtillsyn eller utfiira arbetesomerfordras.
Bostadsrtittshavaren
iir skyldigatt pi lampfigttid hilla liigenhetentillgiinglig ft)r visningi
anslutningtill offentlig auktion.
Underliterbostadsriittshavaren
att beredaftireningentilltreidetill liigenhetennitr foreningen
iigerriitt till detkan ft)rordnasom handriickning.

s17

BostadsriittshavarenfEr-inteutan styrelsenssamtyckei andra hand upplita liigenheten
i dess
helhet till annan iin medlem utom i fall som avsesi 30 andra styckei bostad"srlttslaqen.
$
$18
Bostadsriittshavarenfbr inte inrymma utomstiende personeri ltigenheten,om det kan
medftjra
men ftir foreningen eller annanmedlem.

$le

Bostadsriittshavarenfhr inte anviindalAgenhetenftir annat iindamil 6n det avsedda.F6reningen ffir dock endastiberopa awikelse som iir av avseviirdbetydelsef6r f<ireningeneller
annanmedlem.
$20
Betalar bostadsriittshavareninte i riitt tid grundavgift eller upplatelseavgiftsom f6rfaller
till
betalning innan liigenhetenfBr tilltradas och sker inte rlittelse inom en manaOfrin anmaning,
flr foreningen hiva upplitelseavtalet. Vad som nu sagtsgiiller inte, om l6genhetentilltr[tts
med styrelsensmedgivande.Hlves avtalet, har foreningenriitt till erslttning frir skada.
$21
NyttjanderZittentill liigenhet som innehasmed bostadsrattoch som tilltrtitts tir fi)rverkad och
ft)reningensiledes beriittigad uppsEgabostadsriittshavarentill avflynning;
l.
Om bostadsrdttshavaren
dr<ljermed betalning av grundavgift eller upplitelseavgift
utcivertvi veckor fran det att f(ireningen efter fdrfallodagen anmanathono- att-fullgcira
sin betalningsskyldigheteller om bostadsrtittshavaren
drdjer med betalnineev arsavlit
ut<ivertv il v ardagarefter fbrfallodagen.
2.
Om bostadsrdttshavaren
utan behdvligt samtyckeeller tillstAnd uppliter liigenheteni
andra hand.
a
J.
Om liigenhetenanvdndsi strid med g l8 eller g 19.
4.
Om bostadsriffshavareneller den, till vilken llgenheten upplitits i andrahand, genom
virdsldshet iir villande till att ohyra ftirekommer i liigenheteneller om bostadsriittshavarengenom underlAtenhetatt utan skeligt drcijsm6lunderriitta styrelsenom fbrekomgt av ohyra i lEgenhetenbidrar till att ohyran sprids i fastigheten.
5 . Om liigenhetenp& annat siitt vanvirdas eller om bostadsriinshavareneller den, till vilken
liigenhetenupplitits i andrahand, isidosiitter nigot av vad.som enligt t5 skal iakttas
$
vid liigenhetensbegagnandeeller brister i den tillsyn som enligt namndaparagraf
iligger bostadsriittshavare.
6 . Om i strid med $ 16 tilltrade till lZigenhetenvegrasoch bostadsrliftshavareninte kan visa
giltig ursdkt.
7. Om bostadsriittshavarenisidosltter annanhonom ivilande skyldighet och det miste
ansesvara av synnerlig vikt ftir fiireningen att skyldighetenfullgdrs; till sidan skyldig-

het riiknas medlems ansvarfor lan for vilken loreningen liimnat slikerhet
enligt $ 29
tredje stycket.
8'
Om liigenhetenhelt eller till vdsentlig del nyttjas fdr niiringsverksamheteller
dtirmed
likartad verksamhet,vilken utgOreller i vilken till ej ovasentlig del ingir
i brottsligt
fbrfarande.
Nyttjanderiitten iir inte fi!rverkad om det som ligger bostadsriittshavarentill last
iir av ringa
befydelse.
Uppshgningpi grund av lorhillande som avsesi fi)rsta stycket 2,3 eller 5-7 far ske
endastom
bostadsriittshavarenunderliter att pfl tillsiigelse vidta rattelseutan drdjsmil.
Uppsiigesbostadsriittshavarentill avflynning har ft)reningenrltt till eisiittning fcir skada.

s22

Ar nyttjanderdttenftirverkad pi grund av ftlrhillande som avsesi g 21 ftirsta stycket l-3 eller
5-7 men sker rlttelse innan foreningen giort bruk av sin ritt till uppsiigning,kan bostadsrlttshavareninte diirefter skiljas frin lligenhetenp6 den grunden.
Detsammaglller om fcireningeninte uppsagtbostadsrlttshavarentill avflyttning inom tre
mAnaderfrin det ft)reningenfick kiinnedom om ftirhillande som avsesi 2t ftirsta stycket 4
$
eller 7 eller inte inom tvi minader fran det den erholl vetskap om forhflllande som avsesi
nlmnda stycke 2 tillsagt bostadsriittshavarenatt vidta r?ittelse.
$23
Ar nynjanderlittenenligt $ 2l ftirsta stycket l-fcirverkad pi grund av drQjsmil med betalning
av irsavgift och har fdreningen med anledning diirav uppsagtbostadsriittshavarentill avflytlning, fEr denne inte pi grund av drcijsmilet skiljas frin l[genheten, om avgiften betalassenast
tolfte vardagenfrfln uppsiigningen.I awakfan pi att bostadsriittshavarenvisar sig ha fullgiort
vad som silunda fordras ft)r att itervinna nyttjanderlittenfAr beslut om vrikning inte meddelas
fclrrln {orton dagar ftlrflutit frin uppslgningen.
$24
UppsiigesbostadsrEttshavaren
till avflyttning av orsaksom angesi $ 21 ftirsta stycket L,4-6
eller 8, iir han skyldig att genastavflytta, om inte annat ftljer av $ 24. Siigsbostadsrtittshavarenupp av annan i $ 21 angiven orsak, far ha bo kvar till det minadsskifte som intriiffar
niirmast efter tre minader fran uppsligningen,om inte riften prdvar skeligt iliigga honom aff
avflytta tidigare.

s2s

Har bostadsriittshavarenblivit skild frin lilgenhetentill fbljd av uppsiigning i fall som avsesi
$ 21, skall ft)reningensllja bostadsrlttenpi offentlig auktion si snart det lian ske, om inte
ftireningen och bostadsrittshavarenkommer dverensom annat.F<irsiiljningenftr dock ansti
till dessbrist fdr vars avhjiilpandebostadsrlittshavaren
svararblivit botad.
Av vas om influtit genom ftirsiiljningen fir ftireningenuppbiira si mycket som behdvs fiir att
t6cka foreningen fordran hos bostadsr?ittshavaren.
Vad som itersti.r tillfaller denne.
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Styrelseoch reylsorer
$25
. ltyrelscn bestir av nrimt tr: ochhdgstsju lccl-anrtiter
nredht5gsttre supplcantcr.
Styrelseledamfitcr
oehsupplcantcrvaljs pe ordinaricftireuingsstiimmu
fdr ett Ar.Ledanol kan
onrvHljas.
Till styrelseledamot
kan f'0rutomnredlemvdljasflvennraketill rnedlcmochndrst6cnde
son:
varakti$ samnralbormedmedJen:men.
Valbarflr endastpersonson 6r bosatti fdrcningens
fastighet.
Onrftlreningenhar ststligtbostodslinskall en ordinarieledanrotochcn suppleantulscriav
kon:ntuncn,DflresldenlAngivande
myodighetensAprtivarl[mpligt, nrAvsderbdr.anrte
l<onrmunalornyndighetistxllelf0r en stlrnclseledamot
jflmte supplgantfdr derurcutsecn rappon6r,
vilkcn skall tagadel av bostadsr6ttsftironingcns
rirkcnska;:cioch protokollrnedcliirtill-htiranr1e
hundlingar,styretsens
f0rvaltningsbcrflttebsr,
revisionsbei{ttel.se
och yttthndei aulcdningav
svontucllarcvisionsantnfirkningar.
Han AgcrocksArdtt att n$rvaravid tbrcningsstflmrnor
och
styrelseszunmantrddon
sarnlr'id besiktningav ftreningensegendonr.
Vid styrelscrrs
.s&mn)anlrfldetlfivensomvid fdreningsstlmmorHgerrapportirrcn
rltt fltt vdcknfdrslagoch f& sin
mcninganbeknadtill protokollet,

s2?

Styrelsenhar sitt setsj Stockholm.
Styrclsenkonstitucraroigsj[lv.
lltyrclscnut$ertre percone,:varavnilnstlvi styrclseledanrdtcr,
an tvA i ftireningteckna
' f0rcuingenfinna, Styrclsentir bcslutsfbrndr imtalctnilrvarandelcdarntltervid samrnantlfide
dverutigerhfllftenav samtligastlrelselcdamdter.
.Somstyrclsensbe.slntgdllerdcnmeningonr
vilken deflestarsstandclbrenarsig och vid lika r0stetaldcn meningsornbitr[ds sv ordf6mndcn,dock att giltigltbcslutfordrarenbHllighct
nlr fOrbcslutsfbrhctrninstaantalledan:otcrtir
nf,rvarande.

$ 2rl
' F0rrnirrgans
rdkenskapa
omfattar
tideu0t.01- 12.31.
utgAng
F0reaprilnrAnads
varjeArskall

a

Btyrelson
till tpvisoreruaavldrnnaftlrvaltningsbcr'flttclse,
rcsultatrlikuingsnmtbalansrlikning.
Styrelsoneller firmatocknare
fBriute utannorf#*rrommans benryrdigande
avhandaftrrcningensdessfastaegendomeller tomtr{tt ochinte hellcrriva ello'bygga om sfidanogendom.
Styrelscneller finnatecknare
fArbeslutaom inteckningelterannartinskrivningi f0reningcns
fastacgeudomeller tomtrHtt,
StyrclsonflgcrrAttatl lill sHkerhet
fdr medlernsl&nf0r ftrvtirv av bostadsrlitti fdreningen,
lfinmnparrtbrpvi ftireningcnsfastighetochtcckuaborgen.I san:bandh6rmedskall trostadsrflttshavaren
ldmnasin bostsdsrllttsonrpanttill fdrcningensomsiikerhetlirr vad forcningen
kantvingasutgcp6 gnrndav sitt itagandc.

s30

Rcvisoremaskallvaratvl jlirmtetv6 suppleanr*.
Rwisoreroch revisorssuppleanter
viljes fUr tidenlrin ordinariefdrcningsstdnrmu
intilt dess
nistoordjnariefbrcningsstnmmr
h6llits.
Om fdreningenbarsutligt bostadsldn
skallcn ordiuarierevisorochcn suppts6nlutscsav
kommungn.

Z/2

$31
Revisorema
skallbedrivasiu arbetes6attrevision?iravslutad
ochrevisionsberiittelsen

avgivensenast30 maj.
Styrelsenskall avge skriftlig fbrklaring till ordinarie foreningsstiimma6ver av
revisorerna
eventuellt gjorda anmlirkningar.
Styrelsensredovisningshandlingar,revisionsberlttelsenoch styrelsensft)rk]anng
river av
revisorernagjorda anmiirkningar skall hillas tillgiingliga ftr medlemmarna
minst en vecka
ftire den foreningsstf,mma,pi vilken de skall f<irekommatill behandling.
F0reningsstiimma

$32
ordinarieftireningsstiimma
hallsirligen fciremaj minadsutg6ng.
$33
Extra fbreningsstiimma
hfllls di styrelsenellei revisorernafinnerskiil dertill eller di minst
l/10 av samtligartistberiittigade
skriftligenbegiirtdet hosstyrelsenmedangivandeav tirendet
somdnskasbehandlat.
$34
Medlemsomcjnskarvisst drendebehandlatpi ordinarief<lreningsstdmma
skall skriftligen
anm[la iirendettill styrelsensenastftire minadsutging ft)r att iirendetskallkunnaanges
i
kallelsen.

s3s

Pi ordinarie ftireningsstemmaskall ftjrekomma:
1.
Stlimmanstippnande
2.
Godkbnnandeav dagordning
3.
Val av ordftirande vid stImman
4.
Anmiilan av styrelsensval av protokollft)rare
5.
Val av tvi justeringsmiin tillika rdstriiknare
6
Ft&gaom stiimman blivit i behcirigordning utlyst
7.
Faststiillandeav rdstliingd
8.
Styrelsensirsredovisning
9.
Revisorernasberiittelse
10. Faststiillandeav resultat- och balansrhkning
I l. Beslut om resultatdisposition
12. Friga om ansvarsfrihetftlr styrelseledamriterna
13. Arvoden 6t styrelsenoch revisorerna
14- Val av styrelseledamdter
och suppleanter
15. Val av revisoreroch suppleanter
16. Av styrelsentill stdmmanhiins$utna frigor samt iirendenenligt g 34
17. Stiimmansavslutande
Pi extra ftireningsstammaskall utdver drendenenligt punkt l-7 ovan endastftrekomma
de
irenden for vilka stiimmanblivit utlyst och vilka angettsi kallelsentill stiimman.
$36
Kallelse till f<lreningsstiimmanskall innehnlli uppgift om lorekommandeArenden
och
utfiirdasgenompersonligkallelsetill samtligamedlemmargenomutdelningeller
utsiindning

medpostsenasttvi veckorft)reordinarieoch en veckaf6re extra
fdreningsstiimma,
dock
tidigastfyra veckorftire stiimman.
Andrameddelanden
till medlemmarna
delgesgenomanslagpi lemptg platsinom fbreningensfastigheteller genombrev.

s37

Vid foreningsstiimmanhar varje medlem en rdst. Innehar
flera medlemmar bostadsriitt
gemensamt,har de dock tillsammans en r6st.
Rostberittigad iir endastden medlem som fullgjort sina ftirpliktelser
mot ft)reningen.
Medlem far utdva sin nistr6tt endastgenom annanmedlem, iikta
make eller niirst[ende, som
varaktigt sammanbottmed medlemmen,sisom ombud. Ingen fEr
s6somombud ft)retriida mer
iin en medlem.
$38
Inom ft)reningenskall bildas ftiljande fonder:
Fond for yttre underhill
Dispositionsfond
Till fonden for yttretnderhill skall flrligen avsdttasett belopp motsvarande
minst 0,3 o/oav
taxeringsviirdetfor ftireningensfastighet.
Det dverskott som kan uppsti pA loreningensverksamhetskall avsiittastill
dispositionsfonden.
Uppldsning och likvidation

$3e

Vid ftireningensuppldsningbehillna tillgingir skalltillfalla medlemmarna
i forhillandetill
grundavgifterna.
I allt varomej hlr ovanstadgatsgiller Bostadsrlttslagen.
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Bitaga 3.

STADGEAJVDRHVG- LEDAIIIOTS II'ANDAT
PERIOD.
Brf Markisens styrelse'foresiar stadgeiindring
i foreningens stadgar till
kommande valperiod' (20o3). Andringen
av stadgarna skulle vara att en
eller flera av styrelsens ledamoter - d.ock inte
alla samtidigt - ska kunna
vAljas pA wA Ar. Mandatperioden for en
ledamot skulle ddrfor kunna
vara1eller26r.

syftet

med dndringen

Eir att

minska

risken

med att foreningens
st5rreiseni sin helhet avgar vid. ett och samma
tillfdlle. Det eir st5rrelsens
overtygelse att viss kontinuitet inom st5rrelsen
har klara ford.elar.
Detta hindrar sjdlvfallet inte ambitionen att fornya
styrelsen och dess
sarnmansAttning kontinuerligt.

