Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 3
Mailadress: gashagapirar3@gmail.com
Hemsida: www.gashagapirar3.se

Medlemsinformation nr 12
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Årsstämman den 19 maj kl 19.00
Kallelse till stämman har satts upp i alla portar och dessutom mailats.
Verksamhetsberättelsen delas ut i pappersformat till alla boende. Vidare kommer en
valsedel byggd på dagordningen (med smärre praktiska justeringar för att stämma med
SBC:s normalformat) att skickas ut med post genom SBC den 5 maj.
Valsedeln ger enbart alternativen ja eller nej beträffande respektive punkt. Den kan skickas
till SBC eller lämnas i föreningens brevlåda på Trossvägen 1. Röstresultaten meddelas vid
den digitala stämman, som genomförs med hjälp av Teams. Stämman leds av SBC:s
representant Robert Åström.
Valberedningens förslag kommer också att sändas ut via SBC, men kan även ses nedan.
Laddplatser
För samordning av arbetet med att utveckla laddplatser i garagen har en arbetsgrupp
mellan föreningarna Gåshaga Pirar 1, 2 och 3 bildats. Vår representant är Lars Hedberg.
Ekonomi
Föreningens resultat är för närvarande något sämre än budget. Det beror framför allt på
ökade värmekostnader, ett resultat av den tidvis kalla vintern.
Soprummen
Som tidigare påpekats är soprummen inte avsedda för att dumpa emballage av kartong,
wellpapp eller liknande. Sådana lämnas vid sopstationen på Värdshusvägen eller i
Returparken vid Stockby.
Corona
Vi uppmanar alla boende att fortfarande noggrant följa Folkhälsomyndighetens råd och
anvisningar.
Styrelsen

Valberedningens förslag till Brf Gåshaga Pirar 3 ordinarie stämma 2021-05-19
angående styrelse, arvoden och revisor fram till ordinarie stämma år 2022:
Styrelse GP 3
Ordinarie ledamöter

Period

Björn Eklund, Trossv. 5, ordförande

Omval 1 år

Ewa Ekdahl, Trossv 9

Kvarstår 1 år

Hillevi Gyllensvärd, S:a Kungsv. 340

Nyval 2 år

Lars Hedberg, Trossv 1

Kvarstår 1 år

Peter Pohl, Trossv 9

Kvarstår 1 år

Suppleanter
Marika Skärvik, Trossv. 5

Omval 1 år

Yvonne Treslow, Trossv. 1

Omval 1 år

Marianne Callvik Ahrens, S:a Kungsv.
340
Vakant

Nyval 1 år
----

Revisor: Valberedningen föreslår att som revisor fortsätta med nuvarande Familjeföretagens
Revisionsbyrå med auktoriserade revisorn Anna Nordberg som huvudansvarig samt auktoriserade
revisorn Eva Hansen som ansvarig ersättare.
Arvoden: Valberedningen föreslår att det totala arvodet till styrelsen fortsatt uppgår till
motsvarande 2 prisbasbelopp, exklusive sociala avgifter, att fördelas inom styrelsen och arvodet till
revisor fortsatt enligt räkning.
Lidingö 2020-04-22
Bo Ferngren, Trossv. 3
Gabriele Matses, Trossv. 1
Magnus Westher, S:a Kungsv. 340 (sammankallande)
Kjell Treslow, Trossv. 1
Matts Törnberg, Trossv. 9

