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Årsstämma	  6	  april	  kl.18.30	  
Nu	  är	  kallelser	  ute	  inför	  årets	  årsstämma.	  Den	  6	  
april	  samlas	  vi	  i	  styrelserummet.	  SBC	  kommer	  som	  
ordförande	  och	  då	  får	  ni	  tillfälle	  att	  träffa	  dem	  och	  

ställa	  eventuella	  frågor.	  

I	  år	  har	  vi	  fått	  in	  två	  motioner:	  	  
-‐ Omvandling	  av	  pannrummet	  till	  hobbyrum.	  	  

-‐ Byggnad	  av	  parkeringsplatser	  på	  baksidan.	  

Varje	  lägenhet	  har	  1	  röst	  vid	  omröstning.	  

Vårens	  städdag	  lördag	  23	  april	  kl.10	  
Vi	  samlas	  lördagen	  den	  23	  april	  kl.10	  på	  

uteplatsen	  för	  att	  hjälpas	  åt	  att	  fixa	  till	  trädgården	  
inför	  sommaren.	  TO-‐DO	  listor	  kommer	  upp	  i	  varje	  
trappuppgång.	  Varje	  trappuppgång	  ansvarar	  för	  

att	  arbetet	  blir	  gjort.	  Om	  man	  inte	  kan	  närvara	  går	  
det	  bra	  att	  börja	  bocka	  av	  på	  listan	  innan	  dess.	  
Självklart	  avslutar	  vi	  med	  att	  inviga	  grillen	  med	  lite	  

korv	  och	  fika!	  	  
	  
Vi	  kommer	  också	  att	  öppna	  upp	  containern	  så	  att	  

du	  kan	  slänga	  större	  avfall.	  Håkan	  kommer	  att	  
köra	  till	  återvinningen	  med	  farligt	  avfall	  (typ	  

elektronik,	  färg)	  så	  passa	  på	  att	  lämna	  det	  till	  
honom	  då!	  
	  

Styrelsemedlemmar	  
På	  årsstämman	  väljs	  nya	  styrelsemedlemmar	  då	  

några	  av	  oss	  avgår.	  Har	  du	  möjlighet	  att	  hjälpa	  till	  
med	  styrelsearbetet?	  Du	  kommer	  att	  se	  till	  att	  
föreningen	  tas	  om	  hand	  på	  bästa	  sätt	  och	  att	  de	  

frågor	  som	  dyker	  upp	  löses.	  Tre	  av	  dagens	  
ordinarie	  ledamöter	  kommer	  sitta	  kvar.	  Så	  vi	  

behöver	  två	  ordinarie	  och	  två	  suppleanter	  till!	  
Styrelsen	  har	  idag	  väl	  fungerande	  rutiner	  och	  vi	  

delar	  på	  de	  uppgifter	  som	  ska	  göras.	  Du	  kommer	  
lära	  dig	  massor!	  	  
Hör	  av	  dig	  till	  Sophie	  0768-‐990617	  med	  en	  

intresseanmälan!	  
	  

Styrelsemöten	  
Styrelsen	  träffas	  varannan	  månad.	  Då	  har	  du	  

möjlighet	  att	  komma	  ner	  till	  styrelserummet	  med	  
frågor	  och	  synpunkter.	  Mellan	  kl.19–19.15	  har	  vi	  
en	  öppen	  kvart	  för	  alla	  medlemmar.	  

Styrelsemöten	  2016:	  

-‐ 8	  februari	  
-‐ 6	  april	  (årsstämma)	  
-‐ 2	  maj	  

-‐ 29	  augusti	  
-‐ 3	  oktober	  
-‐ 5	  december	  

	  


