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Extra föreningsstämma
Enligt nuvarande stadgar ska styrelsens ledamöter och suppleanter väljas med en mandattid av ett
år. För att minska riskerna att hela styrelsen skulle bytas ut vid ett och samma tillfälle, med en
olycklig kunskapsdränering som följd, vill styrelsen genomföra en stadgeändring. Ändringsförslaget
innebär att hälften av ledamöterna väljs med en mandattid på två år jämna årtal och att hälften av
ledamöterna väljs med en mandattid på två år udda årtal.
Styrelsen har därför beslutat att kalla föreningens medlemmar till en extra föreningsstämma för att
ta ställning till stadgeändringsförslaget onsdagen den 22 februari 2012 kl 19.00. Kallelse kommer
att sändas ut vecka 6.

Årsstämman 2012
Styrelsen vill informera om att föreningens årsstämma är fastställd att hållas tisdagen den 12 april
2012. Närmare information om plats och tid får du med kallelsen, som kommer att sändas ut senast
den 28 mars.
Vi hoppas förstås på en god medlemsanslutning vid denna stämma, eftersom medlemmarna då
bland annat ska ta ställning till styrelsens förvaltning av föreningen, fastställa bokslutet för år 2011,
välja styrelseledamöter för det nya verksamhetsåret och behandla de motioner som inlämnats.

Motioner till årsstämman
Den medlem, som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman, ska skriftligen framställa sin
begäran i en motion, som ska vara inlämnad till styrelsen senast den 10 mars 2012. Motionen sänds
till Brf Parkdammen, Bergtallsvägen 20, 125 59 Älvsjö. Du kan också lägga motionen direkt i
föreningens brevlåda.
I motionen ska du ge en kort presentation av ärendet, förslag till beslut och motivering av förslaget
samt underteckna med ditt namn och ange ditt lägenhetsnummer.
Inga andra ärenden än de, som finns angivna på kallelsen, får behandlas på stämman. Det är därför
viktigt att du lämnar in din motion i tid.

Valberedningen
Valberedningen, som har börjat sitt arbete, består av Inger Bruse, lgh 154, Tor Backman, lgh 254
och Margit Bjernekull, lgh 445. Har du tips, idéer och förslag beträffande styrelsens sammansättning, ber vi dig att ta kontakt med valberedningens sammankallande, Inger Bruse, tel 08915052.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas 13 februari 2012.
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