Inbjudan till riksrådsforum och
kallelse till extra föreningsstämma
Styrelsen bjuder in till ett forum för att berätta om sitt arbete, lyssna på dig som
medlem och bjuda in till engagemang för föreningen. Samtidigt hålls en kort stämma
för att på valberedningens förslag välja en ny ledamot på vakant plats.
Vi vill också passa på att påminna om julgransplundringen den 24 januari, se nästa sida.

Torsdagen den 28 januari kl 19.00 – 21.00 i Butiken
Vi bjuder på gott fika
Styrelsen bjuder in till ett forum om föreningen och engagemang för Riksrådsvägen. Det
är femte året i följd som denna träff hålls. Styrelsen ser detta som en bra form för att, vid
sidan av årsmöte och informationsbrev, kommunicera med medlemmarna.
Styrelsen kommer vid träffen att berätta om sitt arbete och svara på frågor. Mycket av
arbetet handlar för tillfället om underhåll, där flera insatser planeras och där målet är att
få en prissatt ekonomisk plan som kan ligga till grund för vår förenings långsiktiga
ekonomiska planering. Den avgör eventuella framtida avgiftshöjningar alternativt
tecknandet av nya lån.
Du som medlem kan ge förslag på saker som vi gemensamt kan engagera oss i.
Exempel på frågor som medlemmar tidigare har engagerat sig i är butiken, bredband,
gångfartsområde och trädgårdsgrupp. Idag finns även intresse för att rusta upp
lekplatser och ordna gemensam yta för odling. Du är välkommen med fler förslag!
Vänd för dagordning om den extra föreningsstämman.

Varmt välkommen till Butiken sista torsdagen i januari!
Styrelsen
Brf Riksrådsvägen

www.riksradsvagen.se

Extra föreningsstämma 28 januari
Vi börjar forumet med en kort extra stämma eftersom styrelsen har en vakans som ska
besättas. Valberedningen föreslår Ina Ghai i 59:an som ny suppleant och att nuvarande
suppleanten Åsa Back i 199:an väljs som ledamot.
Dagordning
1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor:
Val av styrelseledamöter och suppleanter
a) Valberedningen föreslår att Åsa Back väljs in som ledamot på vakant plats.
b) Valberedningen föreslår att Ina Ghai väljs in som suppleant nr 3.
9. Avslutande
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