Vill du sitta i styrelsen eller ha andra engagemang för
Hantverkarens samfällighetsförening?
• Omgående söker vi en ledamot med
kunskaper/bakgrund inom ekonomi.
• Till höststämman i november väljs ordförande,
styrelseledamöter och suppleanter, revisorer med
suppleant samt valberedning.
• Engagemang, gott omdöme och demokratiskt
förhållningssätt är viktiga egenskaper.
• Extra värdefullt med kunskaper/bakgrund inom
ekonomi, juridik, IT- och webbkunskap, markskötsel
samt information.
• Vi ser gärna att du kandiderar till någon av nämnda
uppdrag om du tror att du har passande egenskaper i
något/några av nämnda kunskapsområdena. Ta kontakt
med valberedningen för anmälan och ytterligare
upplysningar. Se bakgrundsinformation nedan.

Valberedningen i Hantverkarnas Samfällighetsförening
Inger Johansson
Tel. 070-343 99 29
Mail: inger.v.johansson@gmail.com
Adress: Kvastgränd 5

Filip Nordin
Tel. 073-519 56 03
Mail: fillep90@gmail.com
Adress: Spackelgränd 12

Bakgrundsinformation

För att undvika oförberedda, ogenomtänkta och plötsliga val på stämman startar
nuvarande valberedning sitt arbete genom detta upprop. Detta är ett försök att uppnå
bästa möjliga resultat.

Vi är alla medlemmar i en ekonomisk förening som äger ca 38.000 kvm gemensam mark
som gator, gräsytor, buskage, träd, lekplatser, bollplaner parkeringsplatser mm.
Vi bestämmer tillsammans hur ekonomi och underhåll ska skötas samt hur vi på bästa
sätt vill att vår utemiljö ska utformas.
En samfällighetsförening är beroende av medlemmarnas/delägarnas engagemang för
att kunna fungera. Ju bättre vi kan dra nytta av kompetensen inom föreningen desto
bättre fungerar det och desto lägre avgifter behöver vi betala till föreningen.
Valberedningen är inte underställd styrelsen. Den har sitt mandat direkt från
årsmötet/höststämman och rapporterar till detta. Valberedningen samarbetar med
styrelsen beträffande behov av kompetens och informationsutskick.

Föreningens ekonomi är avhängig det arbete som medlemmar på olika sätt lägger ner
(inkl motioner och trädgårdsarbete på våra trivseldagar) för att uppnå den bästa och
mest ekonomiska miljön. Ju större engagemang vi visar i föreningens angelägenheter,
desto bättre blir gemenskapen, trivseln och förutsättningarna för en ekonomisk
välmående förening.

