Bromma den 11 maj 2017
Föreningsstämma
Härmed kallas samtliga medlemmar till föreningsstämma. Valberedningen skriver på baksidan av detta
papper!
De flesta handlingarna kommer finnas tillgängliga på föreningens hemsida (www.trollskogen.org) c:a en
vecka innan mötet.
Tid: måndagen den 5 juni klockan 18:00.
Plats: Suddagummans gata 14, Stockholm.
Förslag till dagordning
1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
2. Val av ordförande på stämman
3. Anmälan om ordförandes val av sekreterare
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
8. Föredragning av revisionsberättelsen
9. Beslut om fastställande av balans och resultaträkningen
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
12. Beslut om arvoden
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och suppleant
15. Eventuellt val av valberedning
16. Proposition angående stadgeändring
Efter mötet har den tillträdande styrelsen konstituerande möte.
Välkomna
Styrelsen genom Christian Johannesson

På andra sidan detta papper finns information från valberedningen - VÄND SIDA ->

Styrelsemedlemmar sökes!
Snart är det dags att välja en ny styrelse för Brf Trollskogen i Mariehäll för det kommande
verksamhetsåret. Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av 3-5 ordinarie styrelseledamöter varav en
ordförande samt 1-4 suppleanter som kommer väljas in på årsstämman den 5:e juni.
Känner du dig peppad och taggad att ta dig an ett förtroendeuppdrag i bostadsrättsföreningens styrelse?
Du kommer bli en viktig del i att se till att föreningen mår bra, både ekonomiskt och gällande trivsel.
Det är meriterande om du har erfarenhet från något av följande:
● styrelseuppdrag
● ekonomi
● IT
● kommunikation
● fastighetsskötsel
Men det viktigaste är att du har ett stort engagemang och lägger ner den tid som krävs!
Vänligen skicka en intresseanmälan med
● namn
● adress och lägenhetsnummer
● kort beskrivning av dig själv
● kort beskrivning av varför du är intresserad av att arbeta i styrelsen, och vad du har för tidigare
erfarenheter och åtaganden
till claesmorin@gmail.com senast torsdagen den 25:e maj!
Vid frågor, ring Claes, 073-77 666 27 eller Emily, 070-483 27 67.
Med vänliga hälsningar,
Valberedningen
Claes Morin och Emily Rosenqvist
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