
 

 

Hej   goda   grannar,    då   var   det   dags   för   ett   nytt   nyhetsbrev   

 
Extrastämma  
 
Extrastämma   kommer   hålla   i   December,   följande   två   punkter   kommer   behandlas   (Styrelse   och   Arvode).   Kallelsen   når  
er   per   brev   under   november.  

1.   Styrelsen  
Styrelsen   är   i   behov   av   fler   medlemmar   för   att   bli   ett   större   och   starkare   team.   Vi   söker   därför   bostadsrättsägare   som  
vill   vara   med   och   förbättra   vårt   område.   Beroende   på   hur   mycket   man   vill   hjälpa   till   så   kan   man   jobba   som   Ledamot,  
Suppleant   eller   i   Valberedning.   Rutiner   finns   uppsatta   så   att   det   är   lätt   att   komma   igång   i   det   nya   jobbet.  
 

Vi   i   styrelsen   träffas   ungefär   en   gång   per   månad,   utöver   det   så   har   man   kontakt   med   andra   i   styrelsen   via   chatt,   mail  
och   telefon.  
Ibland   får   man   uppgifter   tilldelade   på   styrelsemöte,   ibland   tar   man   tag   i   saker   själv.  
Vi   söker   några   som   gillar   att   driva   projekt   framåt.   Huvudsaken   är   att   du   har   ett   intresse   av   förbättring   i   den   förening  
som   vi   alla   äger   tillsammans.  
 
Kontakta   styrelsen   på    info@grannporten.se    med   dina   kontaktuppgifter   så   återkommer   vi.  

2.   Arvode  
Styrelsen   önskar   höja   arvodet   för   att   täcka   upp   för   det   inkomstbortfall   som   sker   när   någon   i   styrelsen   behöver   träffa  
förvaltare   och   leverantörer   under   arbetstid.   
 
För   vetskap:  
Styrelsen,   tillsammans   med   föreningens   advokat,   arbetar   på   ett   förslag   till   nya   stadgar.   Våra   nuvarande   stadgar   är  
föråldrade   och   har   inte   har   uppdaterats   på   länge.   Vi   har   som   ambition   att   kunna   presentera   förslaget   för   er   inför  
årsstämman   2020.  

 
Galleri   på   hemsidan  

Vi   har   lagt   till   ett   galleri   med   fina   bilder   från   vårt   område   och   närområde   på   hemsidan.   Syftet   är   att   visa   hur   fint   det   är  
här.   Alla   vackra   säsongsvariationer   och   fina   detaljer   från   området   vill   vi   få   med.   Skicka   in   bilder   till  
info@grannporten.se    eller   ladda   upp   dina   bilder   direkt   till   Google   Drive   via   länken   på   hemsidan   under   fliken   Galleri.  
Skicka   gärna   bilderna   i   originalkvalitet.   De   bästa   bilderna   vill   vi   sätta   upp   i   föreningslokalen.  
 

 
Avslutningsvis   vill   vi   tacka   alla   som   medverkade   på   fikastunden   i   föreningslokalen!   Vi   hoppas   att   ni   hade   lika   trevligt  
som   vi   och   att   ni   fick   svar   på   eventuella   frågor.   Till   våren   har   vi   som   mål   att   anordna   en   grillning   och   hoppas   då   på  
ännu   fler   ansikten!   

 
Med   vänliga   hälsningar  
Styrelsen  
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