
Stadgar för Kollektivhuset Rudbeckian i Uppsala 

Stadgarna antagna vid konstituerande årsmöte 2020-12-03 

§1 Föreningens namn 

Föreningens namn är kollektivhuset Rudbeckian. 
 

§2 Föreningsform 

Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden som 

driver kollektivhus på Sidenbigatan 50 i Uppsala. 
 

§3 Syfte 

Att verka för social gemenskap och trygghet i boendet. Föreningens medlemmar 

tar ställning för alla människors lika värde samt att vi ska ha en hållbar och 

tydlig miljömedveten strävan. 

§4 Verksamhetsåret   

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december. 
 

§5 Medlemskap 

Medlemmar utgörs av boende i kollektivhuset Rudbeckian samt vänmedlemmar. 

Samtliga med förstahandskontrakt med Sveafastigheter Bostad AB och som bor 

i huset benämns bomedlemmar. Personer som vill delta i gemenskapen men inte 

bor i huset kan var medlemmar och benämns vänmedlemmar. Samtliga 

medlemmar ska godkänna dessa stadgar samt föreningens värdegrund. Ansökan 

ställs till styrelsen. 

Bomedlem ska ha kollektivhuset som sitt stadigvarande boende. 

Vänmedlem som bor i samma lägenhet som bomedlem och har fyllt 18 år har 

följande skyldigheter och rättigheter i kollektivhuset; Delta i det gemensamma 

arbetet, använda gemensamma lokaler samt delta i husets middagar på samma 

villkor som bomedlemmar. Även vänmedlem som inte bor i huset har den 

möjligheten. 

Bomedlemmar är skyldiga att betala inträdesavgift samt årsavgift som fastställs 

vid ordinarie årsmöte. Vänmedlemmar betalar årsavgift. 

Vänmedlemskap ansöks om och bereds av styrelsen. Beslut om inval görs av 

husmötet. 



§6 Uteslutning 

Medlem som motverkar föreningens syfte och stadgar, ej betalar sin 

medlemsavgift, ej deltar i de gemensamma sysslorna kan uteslutas ur föreningen 

efter beslut på husmöte.  
 

§7 Avtal med fastighetsägaren 

Förhållandet till fastighetens ägare, Sveafastigheter Bostad AB, regleras av 

Förvaltningsavtalet. 
 

§8 Gemensamt arbete och övrig gemenskap 

Alla bomedlemmar är skyldiga att delta i arbetsgrupp som ombesörjer 

matlagning/matinköp och städning, samt ha möjlighet att delta i ytterligare minst 

en grupp för gemensamma arbetsuppgifter. 

Vid långvarig ohälsa får bomedlemmar delta i de gemensamma 

arbetsuppgifterna efter förmåga. Detta sker efter samtal med styrelsen och beslut 

vid husmöte. 
 

§9 Husmöte 

Mellan årsmöten är husmöten föreningens högsta beslutande organ. Till 

husmötet kallas samtliga bomedlemmar samt vänmedlemmar. Vänmedlemmar 

har yttrande och förslagsrätt men ej rösträtt. 

Röstning med fullmakt medges ej. 

Husmötet har att besluta om föreningens ekonomi och om de gemensamma 

arbetsuppgifterna samt övriga till verksamheten hörande frågor. 

Husmöten hålls minst 8 gånger per år. Extra husmöte kan påkallas av styrelsen 

eller om 2o procent av medlemmarna så begär. 

Kallelse/dagordning sker via mail samt anslås på anslagstavla och hemsida. 

Detta ska ske senast 7 dagar före mötet. 

Beslut fattas bara i frågor som finns med i kallelse/dagordning. Besluten fattas 

med enkel majoritet men konsensus eftersträvas. Protokoll ska föras som 

justeras av en medlem jämte ordförande. Det justerade protokollet skickas ut och 

anslås senast 7 dagar efter mötet. 

 
 

 



§10 Styrelse 

Föreningens styrelse består av minst tre ledamöter. Styrelsen ska förbereda 

husmöte och årsmöte. Den ska verkställa de beslut som husmöte och årsmöte 

fattat. Ansvara för det löpande arbetet och fatta för föreningen nödvändiga 

beslut mellan husmöten respektive årsmöten. Styrelsen ansvarar för bokföring 

och företräder föreningen vid externa kontakter. 

Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör. Samma person får 

inte ha flera poster i styrelsen. 

Styrelsen väljs på årsmöte för ett år i taget och tillträder direkt efter valet. Valbar 

är bomedlem i föreningen. Uppdrag i styrelsen bör rotera i föreningen. 

§11 Revisorer 

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en 

eller två revisorer. Valbar är personer som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver 

inte vara medlem i föreningen. 

§12 Valberedning 

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan 

årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen. 

§13 Ordinarie årsmöte 

Ordinarie årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Styrelsen beslutar om tid 

och plats. För att årsmötet ska anses vara behörigt utlyst måste föreningens 

medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. 

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte: 

 Mötets öppnande 

 Val av ordförande för mötet 

 Val av sekreterare för mötet 

 Val av två justerare tillika rösträknare 

 Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

 Fastställande av dagordning 

 Verksamhetsberättelse 

 Ekonomisk berättelse 

 Revisionsberättelse 

 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Verksamhetsplan 

 Motioner 

 Budget och fastställande av inträdesavgift samt årsavgift 

 Val av styrelseledamöter 

 Val av revisor/-er 

 Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande 

 Övriga frågor 

 Mötets avslutande 



§14 Extra årsmöte 

Om styrelsen, revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver ett 

extra årsmöte så ska styrelsen kalla till det. För att vara behörigt utlyst måste 

föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte 

kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas. 
 

§15 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda 

skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma. 
 

§16 Rösträtt 

Endast fullt betalande närvarande bomedlem har rösträtt på årsmötet. 

Vänmedlem har yttrande och förslagsrätt.  
 

§17 Röstetal 

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel 

majoritet. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal ska valet 

avgöras genom lottning. 
 

§18 Stadgeändring 

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltiga måste ändringen 

antas med två tredjedels majoritet. Då stadgeändring föreslås måste förslaget 

delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas 

enhälligt. 

  

§19 Stadgetolkning 

Uppstår tvist om tolkning av dessa stadgar eller situationer som inte täcks av 

dessa stadgar hänskjuts frågan till nästa ordinarie årsmöte eller extra årsmöte. 
 

§20 Upplösning 

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte ordinarie 

eller extra. Beslutet ska fattas av två på varandra följande årsmöten, ordinarie 

eller extra. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen 

kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna 

upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska 

föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur 

detta ska ske beslutas på det sista årsmötet. 

 


