Valberedningens förslag till STYRELSE inför årsstämman 2017
Valberedningen har under hösten 2016 intervjuat styrelsemedlemmarna. Dessutom ställt frågan både
muntligen och skriftligen till övriga medlemmar i Runnett brf (se bifogat brev) avseende intresse att
delta i styrelsearbetet. Ingen har visat intresse och inga nya förslag har mottagits.
Vissa är nyinflyttade i bostadsrättsföreningen under hösten och valberedningen har inte haft möjlighet
fråga dessa då kontaktinfo i vissa fall saknas. Ordföranden valde att avgå 161130.
Förslag till ny styrelse
Alexandra Thönners, omval
Daniel Ekblom, omval
Edith Carlefalk, omval

Sammanfattningsvis föreslår valberedningen att nuvarande styrelse kvarsitter.
Det kan ju framkomma i samband med kommande årsstämma att någon ytterligare av
medlemmarna/bostadsrättsinnehavarna visar intresse att ingå i styrelsen.

Förslag till revisor
Eftersom samarbetsavtalet med den nuvarande ekonomiska förvaltaren upphör vid årsskiftet och
revisorn var knuten till dem, har valberedningen inget nytt namn att presentera för närvarande.
Valberedningen har inte kännedom om den nya ekonomiska förvaltaren som anlitats av styrelsen.

Förslag till valberedning
Val av 2 personer i samband med årsstämman.

Årsta 22 december 2016
Anita Cadario och Maria Livstedt
Valberedningen Runnett BRF

BRF RUNNETT

2016-10-26

Hej!

Valberedningens uppdrag är att till årsstämman senare i höst ge förslag på en bra sammansatt
styrelse samt en godkänd revisor för bostadsrättsföreningen Runnett.
Det är viktigt att det goda arbetet som styrelsen har påbörjat sedan bostadsrättsföreningen
bildades i våras, fortsätter frammåt.
Ju större engagemang vi som enskilda medlemmar visar i föreningens angelägenheter, d v s våra
lägenheter, de gemensamma utrymmena samt utemiljön, desto bättre blir gemenskapen, trivseln
och förutsättningarna för en ekonomiskt välmående förening.
Att ingå i styrelsen innebär att man behöver avsätta tid för möten och allehanda arbetsuppgifter
men som också ger mycket tillbaka då arbetet är både spännande och lärorikt.
Styrelsen ska bestå av personer med olika typer av kompetens och erfarenheter.
Valberedningen undrar därför om Du är intresserad av styrelsearbete?
I såfall är Du välkommen att höra av Dig snarast möjligt och senast 2 november till
valberedningen enligt nedan:
Anita Cadario, port 36, mobil: 076-235 83 24 e-post: anita.cadario@forsakringskassan.se
alternativt
Maria Livstedt, port 38, mobil: 070-302 70 74 e-post: marialivstedt@spray.se

