kiHoffiu,

Andring av stadgar hos brf Slagrutan

Nedan foljer uppstiillning over de ftiriindringar i foreningens stadgar som bl a
beror pi iindringar i lagen om ekonomiska ftireningar (2016) med ikrafttriidande
under 2018.

Uppstiillningen visar ftirst eventuell del i nuvarande stadgar som ska tas bort och
ersdttas av ny text. Vidare finns ny text som ska in i stadgarna och som ej
funnits tidigare.
$ 2 Medlemskap och overldtelse

Hiir ska nytt stycke infogas sist under denna paragraf och med foljande lydelse:
Ftireningen ska uppriitta en medlemsforteckning med namn och personuppgifter
pi varje medlem samt vilken bostadsriitt medlemmen innehar (till fullo eller del
av). I medlemsftirteckningen ska noteras datum for medlemmens intriide i
ftireningen samt datum for uttriide ur fbreningen.

$ l5 Dagordning
Hiir ska punkt l0 utgi och ers?ittas av foljande:
Beslut om faststiillande av resultat- och balansriikning samt tillhorande noter och
upplysningar om redovisningsprinciper.

Vidare ska punkt 11 utgi och ers?ittas av foljande:
Beslut om resultatdisposition samt faststtillande av ftirvaltningsberiittelse.
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$ 16 Kallelse
Hiir ska forsta meningen utgi och ersdttas med foljande:
Kallelse till foreningsstdmma ska utfdrdas till samtliga medlemmar genom
utdelning eller med brev via posten eller via elektroniskt oversiint meddelande
sk mail. I hiindelse mail anvdnds ska mottagaren uppmanas avge meddelande
om att denne emottagit mailet. Uppgifter om medlems mailadress samt rivriga
personuppgifter ska hillas i betryggande ftirvar och ffir ej utges till nigon annan
iin medlemmen ifriga.

Vidare ska sista stycket utgi och ersdttas av foljande:
Kallelse ska utftirdas tidigast sex veckor fiire ordinarie foreningsstiimma och
senast frra veckor ftire ordinarie foreningsstdmma. Kallelse till extra
foreningsstdmma ska ske tidigast ffra veckor ftire dagen for extra
ftireningsstiimma och senast tvi veckor fore dagen fiir extra foreningssfdmma.
$ 34 Avgivande av revisionsbercittelse

Hiir ska rubriken pA $ 3a iindras till Tidftr revision samt avgivande av
revisionsbercittelse

Texten under $ 34 ska utgi och ersdttas av foljande:
Senast sex veckor fiire dagen ftir ordinarie foreningsstdmma ska foreningens
revisor erhilla bokslut och dess underliggande material for revisionens
utforande. Ftireningens revisor ska avge sin revisionsberiittelse till styrelsen
senast tre veckor fore dagen ftir den ordinarie ftireningsstdmman.

$ 53 Meddelanden

Hiir ska foljande nya stycke tilliiggas sist under denna paragraf:
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Meddelanden kan dven s?indas till medlem elektroniskt via s k mail. I hiindelse
mail anviinds ska mottagaren uppmanas avge meddelande om att denne
emottagit mailet. Uppgifter om medlems mailadress samt ovriga personuppgifter
ska hillas i betryggande fiirvar och ffir ej utges till n&gon annan iin medlemmen

ifriga

Solna 2018-04-01

Lars-Gdran Karlsson
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