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Styrelsemöten

Styrelseförändring
Det kommer att ske stora förändringar i den
nuvarande styrelsen efter årsstämman. Det är
därför extra viktigt att fler engagerar sig
kommande år. Om vi inte har en fulltalig styrelse
för 2018 kommer vi att behöva hyra in extern hjälp,
vilket blir en ökad kostnad för alla boende via
avgiften.

Nästa styrelsemöte är söndag den 15 april.

Vill du komma i kontakt med styrelsen?
styrelsen@brfjaktvagen.se eller lämna post i
brevlådan på jaktvägen 1.

Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet?
Vänd dig då gärna till valberedningens
sammankallande via epost:

Med vänliga hälsningar
Styrelsen!

valberedningen@brfjaktvagen.se

17 § Rösträtt
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om
flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt
har de dock tillsammans endast en röst. Medlem
som innehar flera lägenheter har också endast en
röst. Rösträtt har endast den medlem som har
fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot
föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.

Årsstämman
Årsstämman är bokad till den 19 april kl.19.00 i
lokalen på jaktvägen 26. Kallelse och mer
information skickas ut separat.

Obehöriga i tvättstugan
En medlem i föreningen hörde av sig till styrelsen
om obehöriga i tvättstugorna för en kort tid sedan.
Samma dag vidtogs åtgärder och den tagg som
användes spärrades omedelbart.
Detta aktualiserar nödvändigheten av att ha
ordning och reda på dina taggar och nycklar.
Kontakta styrelsen direkt vid borttappad tagg.

18 § Ombud och biträde
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud.
Ombudet ska visa upp en skriftlig dagtecknad
fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och
gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får inte
företräda mer än två (2) medlemmar. På
föreningsstämma får medlem medföra högst ett
biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen
behjälplig.
Ombud och biträde får endast vara:
 annan medlem
 medlemmens make/maka, registrerad partner
eller sambo
 föräldrar
 syskon
 myndigt barn
 annan närstående som varaktigt sammanbor
med medlemmen i föreningens hus
 god man

Renovering av tak
Nya nockband kommer att monteras på två
förrådstak. Det gäller gård B och C där vatten
läckt in tidigare.
I övrigt pågår framtagning av en ny uppdaterad
och genomförbar underhållsplan.

Bokning av lokal/lägenhet
Nu är priserna för vår gemensamma
övernattningslägenhet samt lokal justerade. Hyra
av lgh/lokal är 600 kr för startdag och 200 kr per
fortsatt dag, samt 300 kr för hyra vid barnkalas.
Mer information finns på vår hemsida.

Är medlem en juridisk person får denne
företrädas av legal ställföreträdare.

Städdag – SAVE THE DATE
I år har vi vår gemensamma städdag lördagen den
5 maj.
Boka in datumet i din kalender redan nu. Vi startar
klockan 10.00.
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