
 
Styrelsen  Ny styrelseperiod söndag den 23 februari 2014 

 

Vill du sitta i styrelsen? 
 

Att sitta i styrelsen innebär att då kan vara med och påverka ditt boende, och ger en ökad insikt hur 

det fungerar att bo i en bostadsrätt. Styrelsemöten hålls normalt sätt 10 -12 gånger per år, och för 

detta utdelas en symbolisk ersättning. Utöver styrelsen så har vi ett GA-utskott som diskuterar frågor 

som är gemensamma med får grannförening, Brf Radiovågen. 

I en optimal värld så skulle alla som bor i en bostadsrätt sitta någon gång i styrelsen, men då detta 

inte fungerar i verkligheten så är det mycket uppskattat att om du som har intresse av ditt och dina 

grannars boende anmäler intresse till valberedningen, se mailadress nedan. 

För att den bostadsrätt skall existera måste det finnas minst tre styrelsemedlemmar, men ju fler 

personer i styrelsen, desto mindre behöver varje person göra. 

Anmäl dig ti ll valberedningen  

Är du intresserad av att sitta i styrelsen, eller har du frågor, maila valberedning@brftransistorn.se 

(Denna mailadress finns också på vår hemsida). Att visa intresse är inte bindande, men det är 

uppskattat att försöka hålla intresseanmälan. 

 

Motioner till årsstämman 
 

Till årsstämman, datum anslås senare, finns möjlighet att för dig som boende lämna in önskemål som 

du vill att styrelsen skall genomföra nästkommande styrelseperiod. Även om just din motion inte 

anslås på stämman, så visar det att intresse finns för frågan. 

En godkänd motion måste innehålla; 

 Rubriken ”Motion” 

 Ett yrkande – Vad du vill skall genomföras 

 En eventuell kostandsbedömning – Om ditt yrkande kommer innebära en kostnad för 

föreningen måste du gjort en ungefärlig och rimlig beräkning på vad det kostar. 

 Ditt fulla namn och din adress. 

Motioner måste lämnas senast den 7:e mars till nedanstående 

Transistorgatan 21 (F-huset) Martin Ahlström eller Percy Molin 

Transistorgatan 23 (G-huset) Ida Wärneby eller Niklas Smith 

mailto:valberedning@brftransistorn.se

