
ALLMÄNT OM RÄTTEN ATT FÅ ETT ÄRENDE 
UPPTAGET PÅ FÖRENINGSSTÄMMA
Som medlem har du rätt att få ett ärende upptaget på 
stämman. I stadgarna står det vilket datum en motion 
senast ska ha kommit in till bostadsrättsföreningen för 
att kunna tas upp på föreningsstämman.
Med ärende menas något som föreningsstämman får 
besluta om. Ett ärende måste kunna mynna ut i ett 
beslut och det måste vara inom det område som 
föreningsstämman har beslutanderätt i. 

En begäran om en upplysning är inte ett ärende. Inte 
heller en begäran om att få göra ett uttalande vid 
föreningsstämman. Föreningsstämmans beslut är 
begränsad till beslut som avser bostadsrättsföreningen, 
stämman kan inte besluta om hur annan juridisk person 
ska agera.

Ärendet ska tas upp på dagordningen i kallelsen till 
föreningsstämman och om det finns ett förslag bifogas 
förslaget kallelsen som underlag. Det finns ingen 
skyldighet att bifoga motivering, bakgrundsskildringar 
eller liknande men kan ofta vara lämpligt för förståelse.
För ytterligare frågor om hantering av motioner 
kontakta gärna HSBs juridiska rådgivning på telefon 
0771-472 472.

HUR GÅR DET TILL ATT SKRIVA EN MOTION?
I HSB kod för bostadsrättsförening, punkten 1.1.2, står 
det följande: ”Motioner: Föreningen ska i god tid före 
ordinarie föreningsstämma och i god tid före det att 
motionstiden har gått ut informera medlemmarna om 
deras rätt att få ett ärende behandlat på förenings-
stämman. 

Informationen ska innehålla:
• Hur motionen ska skrivas och var den ska lämnas
• Sista datum för att lämna motioner

För att underlätta har vi tagit fram denna vägledning.

SÅ HÄR SKRIVER DU EN MOTION TILL FÖRENINGS-
STÄMMA
En medlem har rätt att få ett ärende behandlat av 
föreningsstämman. 

Så här skriver du en motion:
1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet 
handlar om.
2. Skriv vad ärendet handlar om.
3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som 
du tycker att föreningsstämman ska ta.
4. Skriv under dokumentet med ditt/era namn och 
datum.
5. Skicka in din motion till adressen här nedan.

Inom kort kommer du även kunna skicka din motion 
digitalt i Mitt HSB.

Det är viktigt att din motion kommer in i tid, annars 
kommer den inte att kunna behandlas på förenings-
stämman. Sista dagen för att lämna in motionen hittar 
du i bostadsrättsföreningens stadgar. 

I samband med att kallelsen till föreningsstämman 
skickas ut kan motionerna komma att publiceras på 
föreningens hemsida och/eller Mitt HSB. Vill du inte 
att ditt namn ska publiceras, är det viktigt att du 
meddelar detta när du skickar in din motion.

Lycka till! 
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HSB KOD FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARKOD 1.1.2

ATT SKRIVA EN MOTION

HSBS JURIDISKA RÅDGIVNING
Telefon 0771–472 472  
Öppet 9.00 – 16.00 helgfria vardagar, lunchstängt 12-13


