
Stadgar for bostadsrattsforeningen Krabban 
Antagna den 

5 1 Foreningsnamn 
Foreningens f m a  (foreningsnarnn) & bostadsrattsforeningen Krabban 

Bolagsverket - 
§ 2 AndamAl och verksamhet 
Foreningen har till b d a m 3  att friimja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreningens hus upplita 
lagenheter i t  medlemmarna for nyttjande utan begrbsning i tiden. En medlems ratt i foreningen, p i  grund av en 
sidan upplitelse, kallas bostadsratt. En medlem som innehar en bostadsratt kallas bostadsrattshavare. 

5 3 Foreningens sate 
Foreningens styrelse har sitt sate i Malrno kommun, S k h e  l h .  

5 4 RakenskapsAr och Arsredovisning 
Foreningens rPenskapsh ornfattar tiden 1 11 - 3 / I 1 . Minst en mhad  fore ordinarie 
foreningssthma ska styrelsen a v l m a  en ksredovisning till revisorerna. Denna ska besti av resultatriikning, 
balansrdming och forvaltningsberattelse. 

5 5 Kallelse till foreningsstamma 
Styrelsen kallar till foreningsstiimma. Kallelse till foreningsstiimma ska innehilla en uppgift om de &enden som 
ska forekomrna. Kallelsen ska utfiidas tidigast fyra veckor fore och senast tvi veckor fore ordinarie 
foreningssthma och senast en vecka fore extra foreningsstiimna. 

Kallelsen ska utfidas genom en personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller brev med 
posten. 

Andra meddelanden till medlemmarna anslis p i  liimplig plats inom foreningens fastighet eller skickas ut som 
brev. 

5 6  rende en pA ordinarie foreningsstamma 
P i  en ordinarie foreningsstihma ska foljande &enden behandlas: 
1. val av ordforande vid stiimman och anmdan av stiimmoordforandens val av 
protokollforare 
2. godkhnande av rostliingden 
3. val av en eller tvi justeringsmb 
4. frigan om foreningsstiimman blivit utlyst i behorig ordning 
5. faststiillande av dagordningen 
6. styrelsens hsredovisning och revisionsberattelsen 
7. beslut om faststdlande av resultatriikningen och balansrhingen samt om hur 
vinsten eller forlusten enligt den faststdlda balansrhingen ska disponeras 
8. beslut om ansvarsfrihet i t  styrelseledamijterna 
9. frigan om arvoden till styrelseledamoterna och revisorerna 
10. beslut om antalet styrelseledamoter och styrelsesuppleanter som ska vdjas 
1 1 .val av styrelseledamoter och eventuella styrelsesuppleanter 
12. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 
13. val av valberedning 
14. ovriga &enden som ska tas upp p i  foreningsst&nman enligt tilliimplig lag om 








