
If you have any problem understanding this message,  
send an email to: sekreterare@granatapplet.se  
and you will recieve this in english! 
 
 
Nyhetsbrev BRF Granatäpplet, februari 2016 
Här kommer information från Styrelsen om vad som händer i vår bostadsrättsförening. 
 
1. Årsstämma 
Datum för stämman är den 11 maj. Kallelse kommer i god tid innan men boka redan nu upp 
detta datum i kalendern. 
 
2. Dags att komma in med motioner till årsstämman  
Vid varje årsstämma har föreningens medlemmar möjlighet att lämna in motioner med 
förslag till förändring för behandling på årsstämman. Motioner till stämman lämnas skriftligen 
till styrelsen senast den 25 mars 2016. Lämna alt. posta motionen till föreningens postlåda i 
hus 22. 
 
Viktig information gällande motioner: 

- En motion får enbart behandla en fråga, dvs. har du flera förslag får du komma in 
med flera motioner. 

- Motionen ska kortfattat beskriva förslaget i en sammanfattning och det ska även 
finnas ett förslag till beslut för styrelsen att ta ställning till. I regel ska man kunna 
besvara motionen med ja eller nej. 

- Motionen ska vara undertecknad av motionären. 
- Motionen måste lämnas till styrelsen under föreskriven tid för att behandlas på 

stämman, dvs. senast den 25 mars 2016. 
 
3. Valberedningen söker dig som kan vara intresserad av att medverka i vår 
styrelse! 
Valberedningen inleder nu arbetet med att ta fram förslag på styrelse för kommande år. Brf 
Granatäpplet är en bra fungerande förening där mycket är välorganiserat. Varje år försöker vi 
få in ett par nya i styrelsen, för att säkra att så många som möjligt får en chans att vara med 
och påverka vårt boende. 
Valberedningen vill ha kontakt med dig som skulle vilja vara med i arbetet, i första varvet 
kanske som suppleant. Du kan ha tidigare erfarenhet från styrelsearbete eller du kan vara en 
”rookie” som kommer in och både lär och påverkar. Alla behövs. Det är också viktigt med 
spridning av våra kunskaps- och erfarenhetsbakgrunder. Vi har t.ex. få tjejer/kvinnor i arbetet 
och få personer som är lite äldre. 
 
 Argumenten för att anmäla ditt intresse är egentligen tre 

- du kan påverka din boendemiljö och förvaltningen av ditt boendekapital 
- du gör din insats i ett arbete där alla på sikt bör delta  
- du spar pengar åt oss alla genom att vi inte behöver betala dyrt för en extern styrelse 

 
Du är också välkommen att höra av dig till valberedningen om du vill lämna medskick till 
styrelsens arbete. 
 
Hör av dig till någon av oss i valberedningen, senast söndag den 10 april. 
Emil Björklund (Honnörsg. 27)      emil.bjorklund@gmail.com 
Carolina Nygren Johansson (Honnörsg. 17)       carro@manyana.se 
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