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Information om motioner 
Alla motioner som kommer till föreningen skall behandlas av styrelsen. Det är bara till 
ordinarie föreningsstämma som motioner kan lämnas. 

Eftersom alla ärenden som skall tas upp på stämman måste vara med i kallelsen är det viktigt 
att styrelsen får in motioner från medlemmarna senast 14 februari 2016. Det är alla 
medlemmar tillsammans som äger föreningen och då är det också självklart att alla skall 
kunna "sitta hemma vid köksbordet" och fundera över vad de tycker om de förslag som skall 
tas upp på stämman. 

Styrelsen bör lämna sitt svar på motionerna innan de går ut till medlemmarna. Styrelsen har 
ofta information och kunskap om sådant som motionerna handlar om. Styrelsen kan 
rekommendera stämman att antingen bifalla, avslå eller anse motionen besvarad beroende 
på vilken information som styrelsen har.  

Kommer det in motioner efter det datum som styrelsen har satt kan de inte följa med 
kallelsen och därför inte heller tas upp på stämman. 

Vilka ärenden beslutas av stämman? 
Det finns ärenden som alltid måste beslutas av stämman. Det är dels de som är med i 
dagordningen, vilket bestäms av stadgarna, dels följande ärenden: 

1. Utvidgning av föreningens verksamhet, t.ex. köp av hus, en tillbyggnad som leder till 
upplåtelse av nya bostadsrätter eller en fusion där föreningen är övertagande 
förening 

2. Försäljning av fastigheter 
3. Utträde ur HSB, Riksbyggen eller någon annan centralorganisation 
4. Väsentliga förändringar av föreningens fastighet, d.v.s. ny-, till- och ombyggnad eller 

rivning av föreningens hus. Stadgarna kan visserligen ange att styrelsen får fatta 
sådana beslut, men då bör det röra sig om mindre åtgärder. 

5. Omfattande reparationer. Reparationer är normalt en styrelsefråga men rör det sig 
om omfattande åtgärder och/eller stora belopp bör beslutet fattas av stämman. 

6. Om- eller tillbyggnad som leder till en förändring av en lägenhet eller att föreningen 
helt tar över en lägenhet utan att bostadsrättshavaren har gett sitt samtycke till 
åtgärden. 

7. Upplösning av föreningen genom likvidation eller fusion där föreningen är 
överlåtande förening. 
Källa: BRL 9 kap 12-16 §§. EFL 7 kap 6 §  

Vilka ärenden beslutas av styrelsen? 
Enligt lagen om ekonomiska föreningar ansvarar styrelsen för föreningens organisation och 
förvaltning av föreningen. Det handlar mer konkret om löpande arbetsuppgifter som 
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bokföring, redovisning, underhåll av fastigheten, upphandling av tjänster för olika typer av 
arbeten, bankkontakter, arbetsgivaransvar om anställda finns etc. Styrelsen har befogenhet 
att ta ganska stora beslut, till exempel upprättande av ekonomisk plan, beslut om 
medlemsantagning samt beslut om förverkande av bostadsrätt. 

Om en fråga om sådan åtgärd, som formellt sett skulle kunna beslutas av styrelsen, innebär 
stora kostnader för föreningen är det lämpligt att föreningsstämman fattar beslut i frågan, 
t.ex. ett stambyte som kostar väldigt mycket pengar och inverkar på medlemmarnas boende.  

Bortsett från de beslut som alltid skall fattas av föreningsstämman finns det ingen exakt 
gräns för vilka beslut som får fattas av styrelsen. Det finns inte heller något formellt hinder 
mot att stämman fattar samtliga beslut, men det är inte att rekommendera och antagligen 
inget som normala människor vill. 

Vad kan man skriva motion om? 
Att du kan få dina förslag till förändringar behandlade vid stämman är en grundläggande 
demokratisk rättighet du har som medlem i en bostadsrättsförening. 

Det finns inga strikta regler för vad man kan motionera om. I litteratur från HSB finns 
rekommendationen att inte motionera om sådant som man kan skriva direkt till styrelsen 
eller förvaltaren om och som styrelsen utan stämmobeslut kan åtgärda eller införa. 

Förvaltningsbeslut som normalt ligger hos styrelsen att fatta kan ibland vara olämpligt att 
fatta stämmobeslut om. 

Ta gärna vara på möjligheten att skriva direkt till styrelsen eller förvaltaren löpande under 
året. Det sparar tid på föreningsstämman till förmån för diskussioner kring inlämnade 
motioner. 

Hur skriver man en motion?  
För att din motion skall anses vara en motion måste den ha ett förslag till åtgärd som 
stämman skall ta ställning till samt innehålla motivering och bakgrund till förslaget. Tänk på 
att styrelsen inte tar upp anonyma motioner till behandling.  

Det är inte ovanligt att det kommer in förslag och synpunkter till styrelsen inför 
föreningsstämman som knappast kan kallas motioner. Det kan t.ex. gälla förslag och 
synpunkter på vad som skett eller inte skett under det gångna verksamhetsåret. Sådana 
frågor bör du i stället ta upp med styrelsen direkt, antingen muntligt på styrelsens öppna hus 
varje månad eller genom en skrivelse när som helst under året. 

En motion skall alltid vara skriftlig. Om du skriver för hand så tänk på att texta tydligt. 
Motionen blir då lättläst om styrelsen kopierar och bifogar den som bilaga till 
årsredovisningen. När man skriver en motion bör man ställa upp den på ett speciellt sätt. 
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1. Rubrik 

Du skall börja med en rubrik som talar om vad det är för sorts dokument, till exempel: 

Motion angående ”kort rubrik som sammanfattar ärendet”. 

2. Vad du vill att bostadsrättsföreningen skall göra  

Börja med att skriva någon eller några meningar 

3. Syfte (motivering) 

Tala om varför du vill att stämman skall fatta detta beslut. Skriv så kort som möjligt. 

4. Att-satser 

Du bör avsluta din motion med att skriva ett antal så kallade att-satser. Dessa att-satser 
talar om vad du vill att bostadsrättsföreningen skall göra, till exempel: 

Jag yrkar: 

Att Bostadsrättsföreningen Vingen i Täby (ditt förslag till beslut) 

Du kan skriva mer än en att-sats och stämman kan då besluta olika för de olika att-
satserna. 

5. Avslutning 

Du skall alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion 
och underteckna den med ditt namn och lägenhetsnummer. 

När du är klar med din motion skall du skicka den till styrelsen, senast 14 februari. Det gör du 
genom att antingen maila till styrelsen@vingentaby.se eller posta motionen till: 

Brf Vingen i Täby 
c/o Storholmen Förvaltning 
Blasieholmsgatan 4A, 5 tr 
111 48 Stockholm 

 

Vi ses på föreningsstämman! 

 

Styrelsen 

mailto:styrelsen@vingentaby.se
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