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Kallelse till ordinarie föreningsstämma i  
bostadsrättsföreningen Borggården 99 

Måndagen den 24 april 2017 
Tid: 19.00 (goda smörgåsar och kaffe från 18.30) 
Plats: Föreningslokalen, Ronnebyvägen 7 
Ärenden: Enligt bilagd dagordning 

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt 
gemensamt har de dock tillsammans en röst. Röstberättigad är endast medlem som 
fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. En medlems rätt vid föreningsstämman utövas 
av medlemmen personligen eller av den som är medlemmens ställföreträdande enligt lag 
eller genom ombud med skriftlig daterad och underskriven fullmakt i original. Endast 
annan medlem, make/maka, sambo eller annan närstående som varaktigt sammanbor med 
medlemmen får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem. Fullmakt 
gäller högst ett år från utfärdandet. Legitimation ska visas i samband med att 
avprickning äger rum av medlemmar och ombud. 

Medlem får medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make/maka, sambo, annan 
närstående eller annan medlem får vara biträde. 

Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angetts i kallelsen. Information om de 
olika ärendena finns bilagda i denna kallelse i form av dagordning samt motions och 
styrelseförslag. Övriga årsmöteshandlingar (årsredovisning samt revisionsberättelse) 
kommer finnas tillgängliga vid tvättstugan och på hemsida. Valberedningen förslag kommer 
att anslås i portarna.  

Varmt välkomna! 
Styrelsen för bostadsrättsföreningen Borggården 99 
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Förslag till dagordning för ordinarie föreningsstämma i 
bostadsrättsföreningen Borggården 99, 24 april 2017 

1. Öppnande 

2. Godkännande av dagordning 

3. Val av stämmoordförande 

4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 

5. Val av två justerare tillika rösträknare 

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

7. Fastställande av röstlängd 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9. Föredragning av revisorns berättelse 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11. Beslut om resultatdisposition 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

13. Presentation av underhållsplan samt förslag till angelägna arbetsuppgifter 
kommande året 

14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 
verksamhetsår samt om principer för ev. andra ekonomiska ersättningar för 
styrelseledamöter 

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
a.Ordinarie ledamot 
b.Suppleant  

16. Val av revisorer och revisorssuppleant 
a.Godkänd/auktoriserad revisor 
b.Förtroendevald revisor 
c. Suppleant för förtroendevald revisor 

17. Val av valberedning 

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält 
ärende 

a.Motion 1 (parkeringsplatser) 

b.Motion 2 (solpaneler) 

c. Styrelsens förslag 1 (Stadgeändring) 

-  Svar på styrelsen förslag på på stadgeändring 

19. Allmän information 

20. Avslutande 
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Innehåll - Motioner och Styrelsen förslag 
Motion 1 - Parkeringsplatser    4 
Styrelsens svar till motion 1    5 
Motion 2 - Solpaneler för elproduktion på våra tak  6 
Styrelsens svar till motion 2    7 

Styrelsen förslag 1- Förändring av stadgar (Andra läsningen) 8 
Yrkande på avslag på styrelsen förslag 1   10 
Styrelsens svar om yrkande på avslag   11 
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Motion 1 - Parkeringsplatser 
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Styrelsens svar till motion 1 
En justering av priser på parkeringsplatserna i föreningen har gjorts för att likställa dem 
med kommunens boendeparkering. Efter vår översyn av priser på parkeringar så ligger de i 
spannet 500kr-1125kr/mån. Boendeparkering på gatan ligger på 500kr/mån och styrelsen 
anser att våra parkeringar inte bör vara billigare än dessa. 

Vi tycker att det är oklart vad motionsskrivaren yrkar på i sin motion och väljer därför att 
yrka på avslag på motionen i sin helhet. Vi anser också att dessa typ av beslut 
(hyresavgifter) inte bör tas som ett stämmobeslut utan bör hänskjutas till nästkommande 
styrelser. Vi ser dock positivt att i framtiden se över priserna på även mc-parkeringar. 

Styrelsen yrkar härmed  

att föreningsstämman avslår yrkandena i motionen. 
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Motion 2 - Solpaneler för elproduktion på våra tak 

Motion till föreningsstämman 2017, BRF Borggården 99.  

Våra tak kan utnyttjas för elproduktion. De två takfall som vetter rakt mot söder är 
sammanlagt drygt 800 kvadratmeter, mot väster vetter ytterligare drygt 1000 
kvadrat, och åt öster ungefär detsamma. Om solpaneler monteras på de ytor som 
lämpar sig för det kan föreningen sänka sina kostnader på två sätt; genom att 
använda egenproducerad el och genom att sälja överskottet. Vi skulle också på ett 
positivt sätt bidra till arbetet för klimatet.  

En del elleverantörer, tex Etc El och Egen El, erbjuder stöd vid projektering och 
installation. Det verkar också som att de svårigheter som funnits för ekonomiska 
föreningar minskat, men om det är svårt att sälja överskottet på grund av skatter 
eller krav på momsregistrering kan en batterilagring av den egna elen fungera, 
eftersom vi nyttjar mer el på kvällar och nätter då en anläggning inte producerar 
något.  

Jag föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen att undersöka 
förutsättningarna, kostnader och vinster med en 
solpanelsanläggning.  

Sven Nyström, Ronnebyvägen 26  
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Styrelsens svar till motion 2 
En utredning av solpaneler gjorde för ett par år sedan i samband med en översyn av 
föreningen uppvärmingskostnader. Då ansågs det inte vara lönsamt för föreningen 
att installera solpaneler. Tekniken har dock gått framåt sedan dess och priserna har 
gått ner. Styrelsen ställer sig därför positiv till att återigen utreda möjligheterna 
för solpaneler. 

Styrelsen yrkar härmed  

att föreningsstämman godkänna yrkandena i motionen. 
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Styrelsen förslag 1- Förändring av stadgar (Andra läsningen) 
Vid förra stämman togs första beslutet av två för att ändra i föreningens stadgar. 

Styrelsen har sett behovet att revidera och ändra i föreningens stadgar. 
Motiveringen till dessa förändringar och våra förslag kan läsas nedan. 

Motiveringar 

1. Pga ett nytt utrymme i bostadsrättslagen har föreningar from 20140701 rätt 
att ta ut en avgift för de administrativa kostnader som uppstår vid en 
upplåtelse i andra hand. Då  föreningen betalar betydande summor för 
denna administration ser styrelsen det som ett naturligt steg att den 
medlem som vill upplåta sin lägenhet också bär sin del av kostnaden kring 
denna hantering. Styrelsen förslår därför följande tillägg. 

2. Pga nya avskrivningsregler som började gälla 20140101 kommer föreningar 
som tidigare tillämpade sk progressiv avskrivning att behöva följa ett nytt 
regelverk och börja tillämpa sk linjär avskrivning - vilket för Borggården 99 
inneburit en ökad avskrivningskostnad om ca 850 tkr/år. Då avskrivningar 
innebär en kostnad men ej en utgift blir det årliga resultatet något 
missvisande - speciellt då föreningen har en mycket god likviditet och 
beräknas ha det inom överskådlig tid. Borggården har tex under de senaste 
sex åren amorterat närmare 30 mkr på föreningens lån.  För att föreningen 
skall kunna driva sin verksamhet vidare utan att bryta mot fastslagna stadgar 
föreslås följande ändring. Denna stadgeändring är på intet sätt unik för 
Borggården 99 utan en stor majoritet av Sveriges bostadsrättsföreningar har 
gjort denna ändring och finns numera exempelvis i HSB:s och SBC:s 
normalstadgar. 

3. Som ett steg att ta föreningen in i framtiden anser styrelsen att föreningen 
kan behöva uppdatera sina rutiner kring hur den sprider information till sina 
medlemmar. Ett mycket effektivt sätt har på andra håll visat sig vara just 
genom att använda sig av det senaste inom informationsteknologi och 
styrelsen har inte varit sen att inse potentialen för det sk internet och dess 
många möjligheter och tjänster. Styrelsen föreslår därför följande ändring. 

  

Förslag på tillägg till 4 § 

Avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut av styrelsen. 
Bostadsrättsföreningen får ta ut avgift för andrahandsupplåtelse av 
bostadsrättshavaren med högst 10 procent av prisbasbeloppet per år. Om en 
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lägenhet upplåts under en del av ett år beräknas avgiften efter det antal 
kalendermånader som lägenheten är upplåten i andra hand. 

Förslag på ändring i 4 § 

Föreningens kostnader finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift 
till föreningen. Årsavgiften beräknas så att den, i förhållande till lägenhetens 
andelstal, kommer att bära sin del av föreningens utgifter för löpande 
verksamhet, amorteringar och reservering av medel i fonder. 

Ersätter följande stycke i 4§: 

Föreningens kostnader finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift 
till föreningen. Årsavgiften beräknas så att den, i förhållande till lägenhetens 
andelstal, kommer att bära sin del av föreningens kostnader, samt amorteringar 
och reservering av medel i fonder. 

Förslag på ändring i 37 § 

Meddelanden och information till medlemmarna sker genom anslag i föreningens 
fastighet, genom utdelning, eller genom anslag på föreningens hemsida. 

Ersätter följande paragrafen i sin helhet: 

Meddelanden delges genom anslag i föreningens fastighet eller genom utdelning. 

Därför föreslår styrelsen  

att stämman godkänner ovanstående stadgeförändringar i andra 
läsningen av två 
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Svar på styrelsen förslag 1 - Behåll nuvarande stadgars 
skrivning om vad årsavgiften ska täcka. 
Bakgrund 
Förra året, till 2016 års stämma, la styrelsen fram förslag om ändrade stadgar. 
Det var två förändringar som föreslogs. Här avser vi diskutera endast det förslag 
som rör ändring av vad årsavgiften ska täcka. (Det andra förslaget som rör 
möjlighet att ta ut avgifter vid andrahandsuthyrning har vi inga synpunkter på, 
utan det förslaget stöttar vi.) 

Vi två har tidigare verkat i föreningens styrelse med ansvar för föreningens 
ekonomi. Trots det har vi svårt att förstå motiven till den föreslagna 
stadgeändringen (som rör vad årsavgiften ska täcka). Vår farhåga är att det är 
fler än vi som inte förstår vad ändringen syftar till eller vad den innebär. Därför 
vill vi be styrelsen att berätta om syftet med den föreslagna förändringen. Vi 
ber också styrelsen klargöra för- och nackdelar med de stadgar vi har nu 
respektive med de stadgar som styrelsen föreslår istället, samt eventuella risker 
och möjligheter.  

De sedan tidigare och nu gällande stadgarna har följande lydelse: 
"Föreningens kostnader finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar 
årsavgift till föreningen. Årsavgiften beräknas så att den, i förhållande till 
lägenhetens andelstal, kommer att bära sin del av föreningens kostnader, samt 
amorteringar och reservering av medel i fonder.". 
  
Förslaget till stadgeändring har följande lydelse: 
”Föreningens kostnader finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar 
årsavgift till föreningen. Årsavgiften betalas så att den, i förhållande till 
lägenhetens andelstal, kommer att bära sin del av föreningens utgifter för 
löpande verksamhet, amorteringar och reservering av medel i fonder.” 

Ordet "kostnader" är alltså föreslaget att ersättas med "utgifter för löpande 
verksamhet".  

Styrelsens förslag till stadgeändring bifölls av stämman förra året med viss 
majoritet. För att genomföra en ändring krävs ett bifall också vid årets stämma.  

Vår motion 
Vår bedömning är att medlemmarna i bostadsrättsföreningen måste ha ett 
säkerhetstänkande för styrelsearbetets ramar. Stadgarna är rättesnöret i en 
bostadsrättsförening och ska hjälpa till att trygga föreningens intressen och 
fortlevnad. För oss är det viktigt att stadgarna även fortsättningsvis uttryckligen 
säger att årsavgiften ska täcka såväl löpande kostnader som avskrivningar 
(slitage m m). Vi anser också det självklart att bostadsrättsföreningars anda ska 
vara att inte lägga dagens kostnader på kommande boende. Den inriktningen 
har styrelsen också arbetat efter tidigare.   

Mot den bakgrunden är vår motion att behålla nuvarande stadgar.  

Med vänlig hälsning 
Olleper Hemlin (Lyckebyvägen 20) och Ulrika Ingelsson (Ronnebyvägen 10) 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Styrelsens svar om yrkande på avslag 
Styrelsen har föreslagit en stadgeändring för att anpassa stadgarna till en ny tid 
för bostadsrättsföreningar i allmänhet och Brf Borggården 99 i synnerhet. De 
föreslagna stadgeändringarna är ett sätt att harmonisera våra stadgar med HSB:s 
normalstadgar. Ändringarna har setts över och godkänts av HSB:s jurister på 
detta område. Även om vi inte är en HSB-förening underlättar det om våra 
stadgar i stort överensstämmer med HSB:s normalstadgar. Vi ser det som en 
trygghet för medlemmarna och föreningen och att vi inte ”frifräser” med egna 
stadgar. Andra stora centralorganisationer för bostadsrättsföreningar, exempelvis 
SBC, har även de ändrat i sina normalstadgar för att anpassa dessa till de nya 
regelverken och den nya verklighet som bostadsrättsföreningar befinner sig i.   

Förslag på ändring i 4 § 

Föreningens kostnader finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar 
årsavgift till föreningen. Årsavgiften beräknas så att den, i förhållande till 
lägenhetens andelstal, kommer att bära sin del av föreningens utgifter för 
löpande verksamhet, amorteringar och reservering av medel i fonder. 

Ersätter följande stycke i 4§: 

Föreningens kostnader finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar 
årsavgift till föreningen. Årsavgiften beräknas så att den, i förhållande till 
lägenhetens andelstal, kommer att bära sin del av föreningens kostnader, samt 
amorteringar och reservering av medel i fonder. 

Stadgeändringen blev nödvändig då Bokföringsnämnden inte längre godkänner så 
kallad progressiv avskrivning som avskrivningsmetod för bostadsrättsföreningar 
som har valt regelverk K3. Linjära avskrivningar, som måste tillämpas, 
resulterade i ökade avskrivningar för flertalet bostadsrättsföreningar - för Brf 
Borggården ökade avskrivningarna ca 800 tkr/år.  
Även om avskrivningarna ökade med ca 50% från en dag till en annan resulterade 
detta inte i ett ökat underhållsbehov på 50%. Man kan därför starkt ifrågasätta 
avskrivningarnas status som måttstock för fastighetens nuvarande och framtida 
underhållsbehov. En väl utarbetad och uppdaterad underhållsplan torde vara ett 
bättre instrument.  

Ökade avskrivningar påverkar också resultatet - och det är större risk att 
föreningen gör ett negativt resultat med ökade avskrivningar - det påverkar dock 
inte föreningens kassa/likviditet då avskrivningar är en kostnad och inte en 
utgift. Resultatet skall inte förväxlas med att föreningen har dåligt med likvida 
medel och riskerar att hamna på obestånd. Brf Borggården har som exempel de 
senaste 7 åren amorterat ner sina lån med ca 28 miljoner kronor - från ca 58 
mnkr till ca 30 mnkr och ytterligare amorteringar är planerade under året – 
detta just för att föreningen har pengar i kassan. 

I dagsläget strider det mot föreningens stadgar att budgetera för och/eller göra 
(upprepade) negativa resultat efter avskrivningar. För att få ett resultat i balans 
- inte gå med underskott - kan föreningen minska kostnaderna eller höja 
intäkterna - dvs medlemmarnas månadsavgifter.  
Att höja månadsavgifterna som åtgärd blir i dagsläget märkligt eftersom 
föreningen har en god likviditet och i och med en avgiftshöjning skulle 
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föreningen bli ”överfinansierad”. Föreningen skulle också i förlängningen 
eventuellt bli mindre attraktiv om vi har för höga avgifter - något som kan 
påverka alla medlemmar negativt.  

Om föreningen/stämman inte ändrar stadgarna i enlighet med styrelsens förslag 
och föreningen skulle gå med resultatmässigt underskott så riskerar styrelsen att 
inte beviljas ansvarsfrihet av stämman. Rekryteringen till föreningens styrelse 
skulle om möjligt gå ännu trögare än i dagsläget om man som styrelseledamot 
riskerar att ställas till svars, och/eller vara föremål för rättsliga åtgärder, för 
något som egentligen inte är klandervärt och som man inte råder över. 

Det kan vara värt att nämna i sammanhanget att om en styrelse inte kan bildas 
inom föreningen försätts föreningen i tvångslikvidation och alla bostadsrätter 
ombildas åter till hyresrätter - utan någon som helst garanti att de pengar man 
köpt medlemskapet för betalas åter.  

Styrelsen ser därför att den föreslagna stadgeändringen som nödvändig - då 
varken höjda avgifter eller ledamöter som tvingas till stadgebrott är 
önskvärt. Styrelsen har tolkat det som att det var vanligt att denna ändring görs 
för att annars kommer föreningar behöva höja sina årsavgifter för medlemmarna 
eftersom man kommer ha svårt att kunna täcka kostnaderna med intäkterna. 
Däremot ska föreningens intäkter täcka löpande utgifter. 

Därför föreslår styrelsen  

att stämman forfarande skall godkänner stadgeförändringar i andra 
läsningen av två 
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