Välkommen till föreningsstämma 11 maj!
Välkommen till stämman onsdagen den 11 maj i Bagarmossens Folkets Hus kl. 19!
Föreningen bjuder på fika. På stämman kommer styrelsen bland annat att berätta om
det pågående underhållsarbetet. Vi kommer också att välja in nya
styrelsemedlemmar och tacka av avgående. Se valberedningens förslag på andra
sidan.

Arbetet i föreningen – alla behövs!
För att vår trevliga bostadsrättsförening Riksrådsvägen ska fungera så bra som
möjligt behöver vi alla hjälpas åt på olika sätt, både de som är valda till specifika
poster och alla andra medlemmar.
Genom att äga en bostadsrätt är du medlem i en förening vars uppgift är att förvalta
fastigheterna och byggnaderna. Styrelsen har uppdraget att se till att föreningen
förvaltas på bästa sätt, men alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet
fungerar bra. Fundera på hur du kan bidra i det arbetet! Genom avgiften betalar vi
för en del arbete, men mycket görs av styrelsen och frivilliga krafter, på
utemiljödagar, med gräsklippning m.m.
På stämman kommer valberedningen att säga några ord om arbetet i föreningen. En
kort sammanfattning kommer här:
”Styrelsen har ansvaret att leda arbetet i föreningen, både det interna arbetet och
tjänster som vi beställer utifrån. Till sin hjälp inom föreningen kommer styrelsen att
ha olika arbetsgrupper, som består av medlemmar och som kan avlasta styrelsen på
olika sätt. Arbetsgrupperna kan jobba med vissa områden eller med specifika frågor.
Alla arbetsgrupper har inte utkristalliserat sig än. Är du intresserad av något område
eller av en specifik fråga så är du välkommen att kontakta styrelsen! Områden att
arbeta med kan exempelvis vara utemiljö och odling, barn och lekplatser, områdets
historia, teknisk förvaltning inom olika områden, samt webbfrågor.
Även punktinsatser – små som stora – från medlemmarna är värdefulla, samt förstås
också deltagande vid stämmor, riksrådsforum och utemiljödagar. Här spelar också
längledarna en viktig roll. Även du som inte kan delta i föreningsstämman är
välkommen att kontakta styrelsen och tala om vad du har tid och lust att hjälpa till
med.”
Än en gång varmt välkomna till stämman!
Hälsar Styrelsen
www.riksradsvagen.se

