
VÄLKOMMEN TILL VALBEREDNINGENS
ÖPPET HUS I FRITIDSLOKALEN

NU PÅ SÖNDAG, 21 april kl. 17.00 - 18.00, källaren 7b

SÖKES!!!
Styrelseledamöter, suppleanter

Föreningen behöver ett antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

NOMINERINGAR EFTERLYSES!

Sista chansen för nominering av förtroendevalda är den 28/4 (vänta inte
till dess). Nominering gärna via tidigare erhållen blankett eller via mejl.
Ytterst viktigt att vi får in nomineringar!!! Ännu så länge har ingen
nominering kommit in. 
Ju fler nomineringar, desto bättre urval kan göras. Som minst borde
25% av föreningens medlemmar (70 st.) ställa upp att arbeta för sig
själv och föreningen.

Är Du inte beredd att engagera dig så har
Du valt fel boendeform, eftersom en brf
bygger på medlemmarnas engagemang.

Att bo i bostadsrätt innebär att man måste engagera sig. Det kan göras
på olika sätt, inte minst genom att ställa upp som förtroendevald.

Om ingen vill ställa upp så antingen blir det ingen styrelse (likvidering av
brf) eller så väljs första bästa som föreslås på stämman, vilket sällan
eller aldrig blir bra.

Vill Du att föreningen och Dina pengar ska förvaltas på bästa sätt
eller vill Du överlåta dina pengar till precis vem som helst att göra
med lite vad de känner för?
Tänk på att föreningens skulder är Dina skulder så det är viktigt att
föreningen har en för uppdraget lämpad styrelse som sköter ekonomin så
optimalt som möjligt.

Det är nu mycket viktigt att Du kommer till valberedningens Öppet Hus
på söndag! Ställ vilka frågor du vill om vad det innebär att vara
förtroendevald. Vid detta tillfälle brukar allt från ingen till en handfull
medlemmar dyka upp. Det tycker vi är mycket, mycket dåligt. Vi är ca
275 medlemmar. Det borde vara minst lika många som kommer på vårt
Öppet hus som till årsstämman! Speciellt nu när behovet är stort! Så
missa inte detta tillfälle!!!

Valberedningen

Forum för alla i bostadsrätt

http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10089
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