Styrelsens förslag till nya stadgar – kommentarer och förklaringar
Lagen om ekonomiska föreningar ändrades den 1 juli 2016. I övergångsbestämmelserna till denna lagändring anges bl a följande:
”Finns i en förenings stadgar bestämmelser som strider mot bestämmelse i nya lagen ska styrelsen till en föreningsstämma som hålls senast den 30 juni 2018 lägga fram förslag till ändring av stadgarna.”
Styrelsens förslag bygger på Fastighetsägarnas s k mönsterstadgar. Dessa har arbetats fram av Fastighetsägarnas jurister och innehåller alla obligatoriska uppgifter enligt lagstiftningen. 
Förutom strukturella förändringar för att få en bättre överblick samt ett modernare språk är de väsentligaste förändringarna jämfört med våra nuvarande stadgar följande:
·	Avsnittet om bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter (13 § i de nya stadgarna) har utökats med många fler exempel på vilka kostnader bostadsrättshavaren svarar för. Det finns nu också ett antal exempel på vilka kostnader föreningen svarar för. Förändringen följer den nya lagtexten, som också har utökats med ett antal exempel, och i praktiken har det inte skett någon nämnmvärd förändring i fördelningen av ansvaret mellan bostadsrättshavare och förening.
·	Avsnittet om styrelsens sammansättning har ändrats till minst tre och högst sju ledamöter samt ingen eller högst tre suppleanter. Nuvarande lydelse är minst tre och högst sju ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter. Detta avsnitt har också ändrats på så sätt att ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie stämma fram till nästa ordinarie stämma hållits. Nuvarande  lydelse är att ledamöter och suppleanter väljs av stämman för högst två år.
·	Årsredovisning ska lämnas till revisorerna minst 6 veckor före stämman. Nuvarande stadgar säger 4 veckor.
·	Årsredovisning och revisionsberättelse ska hållas tillgängliga senast två veckor före stämman mot nuvarande 1 vecka.
·	Enligt nuvarande stadgar ska minst en revisor vara auktoriserad eller godkänd. Inget sådant krav i det nya förslaget.
·	Revisorerna ska lämna revisionsberättelse senast tre veckor före stämman mot nuvarande två veckor.
·	Föreningsstämma ska hållas före maj månads utgång mot nuvarande juni månads utgång.
·	Kallelse till föreningsstämma får utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före såväl ordnarie som extra stämma. Nuvarande regler stadgar tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie stämma samt tidigast fyra veckor före och senast en vecka före extra stämma.


