
  

 Kirkkonummen Huolto Oy puh. 09 221 9090 

 Stallbacken 4 info@kirkkonummenhuolto.fi 

 02400 KYRKSLÄTT www.kirkkonummenhuolto.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÅLITLIG FASTIGHETSTJÄNST 
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Läs mera elektroniskt 

 
 

VARFÖR SKALL JAG DELTA? 

http://www.taloyhtio.net/yhtiokokousopas/
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BOLAGSSTÄMMA 
DET LÖNAR SIG ATT DELTA I 

BOLAGSSTÄMMAN 

 
 

 

HUSBOLAGETS BOLAGSSTÄMMA ÄR 
DEN VIKTIGASTE KANALEN FÖR EN 
ENSKILD AKTIONÄR ATT INVERKA PÅ 
HUR HUSET SKÖTS. 

 
Bolagsstämman är det organ där Du kan delta i 
beslutsfattandet av husbolagets ärenden. Du kan 
påverka boendekostnaderna och hur bolagets ekonomi 
och konstruktioner sköts. Du kan även inverka på vem 
som väljs till styrelsen, dvs. vem som sköter om din 
egendom. 

 
 
AKTIONÄRERNA BESLUTER: 
 
 om vederlagens storlek 

 väljer styrelse 

 besluter om betydande reparationer och saneringar 

 fastställer bokslutet och beviljar ansvarsfrihet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... att beslut som görs på bolagsstämman 
inverkar på dina kostnader samt även 
trivseln i bolaget i många fall. 
 

 

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 
 

 Bör hållas inom sex månader från 
räkenskapsperiodens slut 

 Styrelsen kallar samman mötet skriftligen senast två 
veckor före mötet. 

 Bolagsordningen bestämmer antalet egentliga 
bolagsstämmor 

 Man håller extraordinarie bolagsstämmor vid behov 
 

 

RÄTT ATT DELTA 
 

 Alla som finns registrerade i bolagets aktieregister får 
delta i bolagsstämman och beslutsfattandet 

 Aktionären har rätt att anlita hjälp 

 Disponenten och styrelsen har rätt att delta även om 
de inte är aktionärer 

 Utomstående specialisters rätt att delta besluter man 
om i bolagsstämman 

 

FULLMAKT 
 

 Aktionären har rätt att befullmäktiga en annan att 
representera sig i bolagsstämman  

 Om de aktier som ger besittningsrätt till en lägenhet 
är i flera personers namn och endast en deltar i 
mötet, bör denna ha fullmakt av de övriga  

 Äkta par samt sambor behöver inte ha fullmakt av 
den andra då de äger bostaden gemensamt om båda 
är fast bosatta i lägenheten 

 Änka/änkling bör ha fullmakt av dödsboet. En 
änka/änkling som har besittningsrätt till bostaden 
enligt testamente, behöver inte fullmakt. Man kan 
även befullmäktiga en utomstående person. 

 

Fullmaktsbotten finns alltid som bilaga i 
möteskallelsen.  

 
 

 

Du har rätt att besluta och endast 
genom att delta har du möjlighet 
att påverka. Samtidigt får du 
bekanta dig med bolaget och 
dina grannar. Deltagandet 
förpliktar inte till någonting. Man 
kan inte bli invald i styrelsen 
emot sin vilja. 
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BEHANDLING AV ÄRENDEN 
 

 Ärenden behandlas enligt arbetsordningen ett i 
taget. Ärendet presenteras varefter ordföranden 
öppnar diskussionen och ger ordet åt dem som så 
önskar 
 

 Delta i diskussionen genom att be om ordet av 
ordföranden. Du har rätt att fråga och få svar, rätt att 
göra förslag på förändringar, föreslå att förslag 
avslås eller uppskjuta ärendet samt att understöda 
gjorda förslag 
 

 När de som bett om ordet har fått hålla sina 
anföranden avslutar ordföranden diskussionen och 
noterar de gjorda förslagen. Om det endast finns ett 
förslag konstaterar ordföranden detta som beslutfört. 
Om det finns flera förslag och beslutet inte kan 
konstateras enhälligt bör man rösta för att kunna 
besluta ärendet. 
 

 Provomröstning.  
Ordföranden kan använda sig av en provomröstning 
för att underlätta mötets gång. En provomröstning 
kan göras genom handuppräckning för att se 
bolagsstämmans preliminära åsikt. Det kan hända att 
förslagsställaren drar sitt förslag tillbaka efter 
provomröstningen för att undvika en egentlig 
omröstning.  

 
 
 
 
 

 

 Att understöda - tillvägagångssättet.  
Genom att i början av mötet godkänna ett sådant 
tillvägagångssätt att endast understödda förslag tas 
till omröstning kan man underlätta mötets gång – 
dvs. endast de förslag som har fått understöd får tas 
till omröstning.  
 
Förslag som är gjorda av styrelsen behöver inte 
understödas. I personval behöver man inte heller 
understöda förslagen utan omröstning sker alltid om 
inte förslaget dras tillbaka. 

 
 
 

BESLUT 
 

Oftast görs besluten enhälligt. Vid omröstning bör 
man säkerställa om det räcker med enkel majoritet 
eller om det krävs kvalificerad majoritet. Aktionärerna 
beslutar om röstsättet som kan vara sluten 
omröstning, handuppräckning eller namnupprop. 
 

ENKELT MAJORITETSBESLUT 
 

Största delen av de beslut som görs i 
bolagsstämman är enkla majoritetsbeslut. Ett 
förslag som får mer än hälften av rösterna vinner. 
Sådana är b.la. fastställandet av bokslutet, 
fastställandet av budgeten, vederlagens storlek samt 
givandet av ansvarsfrihet åt styrelsen och 
disponenten. 
 

Andra beslut som görs med enkel majoritet är 
sådana som man täcker med bolagsvederlaget. 
Sådana är b.la fastighetens värme-, vatten- och 
avfallsvattenkostnader och sådana kostnader som 
ansluter sig till årsreparationer. 
 

KVALIFICERAD MAJORITET 
 

Vissa beslut kräver kvalificerad majoritet. Sådana 
är b.la förändringar i bolagsordningen eller beslut där 
man delar kostnader jämt mellan lägenheterna. 
 

För att ett kvalificerat majoritetsbeslut skall kunna 
göras, bör minst två tredjedelar av de röster som ges 
i bolagsstämman och två tredjedelar av de aktier som 
representeras i mötet understöda det gjorda 
förslaget.  
Bägge kraven bör uppfyllas. 

 

Det kan finnas bestämmelser i bolagsordningen om 
andra högre majoritetskrav för att ett förslag skall 
kunna godkännas. Det kan även finnas 
bestämmelser att samtliga aktiegrupper d.v.s. 
lägenheter har en röst. 

 
 

AKTIEGRUPPEN ÄR ODELBAR. DETTA 
BETYDER ATT OM MAKARNA ÄR AV OLIKA 
ÅSIKT OGILTIGFÖRKLARAS DERAS 
RÖSTER. 
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ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ MÖTET 
 

Styrelsen beslutar om vilka ärenden som behandlas på 
bolagsstämman genom att följa bostadsaktie-
bolagslagen och bolagsordningen. Man kan besluta 
endast om sådana ärenden som är nämnda i 
möteskallelsen. Man kan dock diskutera övriga ärenden. 
 

Möteskallelsen har som bilaga det av styrelsen och 
disponenten i förväg förberedda mötesmaterialet, såsom 
bokslut och plan på möjliga reparationsprojekt. Bekanta 
dig noga med materialet redan före mötet för att kunna 
fråga och argumentera dina ståndpunkter. 
 

 
 

MÖTETS ORDFÖRKLARINGAR 
 

Enkel majoritet 
är ett beslut som blir beslutfört då över hälften av 
rösterna har understött förslaget, dvs. majoriteten.  
I personval blir den vald som får mest röster. Vid lika 
röstetal avgörs valet genom lottdragning. 
I övriga omröstningar avgör ordförandens röst vid lika 
röstetal.  
 

Jäv 
betyder, att en aktionär inte får rösta i frågor som gäller 
en själv. Styrelsen kan t.ex. inte rösta om sin egen 
ansvarsfrihet. Att vara jävig förhindrar inte att delta i 
diskussionen. 
 

Skötselvederlag 
Man täcker underhåll och skötselutgifter med 
skötselvederlag. Däremot inte sådana utgifter som täcks 
med kapital- och separata vederlag. 
 

Redogörelse för underhållsbehov 
är en av styrelsen framställd skriftlig presentation till den 
ordinarie bolagsstämman, om husbolagets byggnaders 
underhållsbehov för kommande fem år. 
Denna presenteras på bolagsstämman fastän man inte 
gör beslut i ärendet. 
 

Kvalificerat majoritetsbeslut 
är ett sådant beslut, som kräver minst tvåtredjedelar av 
de givna rösterna samt de aktier som representeras på 
mötet. 
 

Kapitalvederlag 
Med kapital- eller finansieringsvederlag täcker man 
husets långvariga utgifter, dvs. förkortar lån, som berör 
fastighetens konstruktioner och byggnadskostnader, 
grundreparationer och förnyandet av dessa. 

 

Fondering 
är en bokföringsåtgärd som man kan göra, och på detta 
sätt minska på husbolagets resultat för ifråga varande 
räkenskapsperiod och därmed undvika skatteföljder. 
 

Jämn fördelning av kostnader 
betyder, att man delar kostnader för reparationer jämnt 
mellan lägenheterna. Sådana är b.la. förnyandet av 
ytterdörrar om samtliga lägenheter har lika antal 
ytterdörrar. Då är fördelen och nyttan lika stor för alla. 
Tillvägagångssättet förutsätter kvalificerad majoritet. 
 

Balans 
Balansberäkningen berättar hurdana tillgångar och 
skulder bolaget har vid tidpunkten för bokslutet. 
 
Bokslut 
Bokslutet berättar hur man har använt husets medel och 
hur man har täckt kostnaderna samt resultat och 
bolagets förmögenhet.  
 

Verksamhetsberättelsen 
ger information om husbolagets räkenskapsperiod, 
ekonomiska ställning samt de viktigaste händelserna 
under verksamhetsåret samt tar en titt på framtiden. 
 

Resultaträkning 
berättar varifrån pengarna har kommit, och till vad de 
använts. 
 

Ansvarsfrihet 
beviljas åt styrelsen och disponenten av 
bolagsstämman. När man har beviljat ansvarsfrihet åt 
dem som är redovisningsskyldiga kan man generellt inte 
kräva skadestånd efter det. 
 

Vederlag 
är den betalning, som uppbärs av husbolagets 
aktionärer för att täcka bolagets utgifter. 
Bolagsvederlaget kan innehålla olika vederlag, varav de 
vanligaste är skötsel- och kapitalvederlag och 
vattenavgift. 
 

Röstklippare 
betyder, att en aktionär inte kan rösta med flera än en 
femtedel av de röster som är representerade i stämman. 
Bolagsordningen kan innehålla noggrannare 
bestämmelser om röstklippare. 
 
 
 


