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EXTRA

Inbjudan till Portmöten
Som tidigare år inbjuder härmed styrelsen till Portmöten. 
Syftet med mötena är att alla förutom en grundlig ekonomisk 
genomgång av föreningens ekonomi även skall kunna få svar på 
sina frågor och funderingar direkt av personer i styrelsen.    

Årets portmöten kommer att ske vid 
fyra olika tillfällen 3:e och 4:e mars 
samt 10:e och 11:e mars i föreningens 
lokal Valhallavägen 152 A, nb, med 
start klockan 19.00. Vi har i år dess-
utom valt att man får närvara på det 
datum som bäst passar in i ens kalen-
der oavsett vilken port man bor i.
För att göra plats åt så många som 

möjligt vid varje tillfälle vore vi därför 
tacksamma för er medverkan vid 
endast ett tillfälle. Vi har heller ingen 
möjlighet att bjuda på kaffe eller an-
nan förtäring då vår nya styrelselokal 
är betydligt mindre till ytan än den 
förra.  
En stor del av mötet kommer att 
ägnas åt föreningens nuvarande och 

Årets motIoner
Sista dag för inlämnandet av motio-
ner till årsstämman i juni är den 15:e 
mars. Undertecknade motioner kan 
lämnas i föreningens brevlåda Valhal-
lavägen 152 A eller till Sven Boman 
Valhallavägen 148 A en trappa q

tips till den som vill skriva en  
motion, hittar du på baksidan.

InFormAtIon FrÅn VALBereDnInGen
Valberedningen skall till årsstämman 
2015 föreslå lämpliga kandidater till 
de olika posterna inom bostadsrätts-
föreningen. Förutom ett-årsmanda-
ten för intern revisor och valbered-
ning skall årsstämman 2015 fylla ett 
antal två-årsmandat för poster inom 
styrelsen som löper ut detta år. Samt-
liga poster skall tillsättas genom nyval 

eller omval av lämpliga kandidater. 
Valberedningen kommer därför att 
genomföra intervjuer med alla före-
slagna och intresserade kandidater.
I en bostadsrättsförening av vår stor-
lek är ekonomi, fastighetsskötsel och 
kommunikation med medlemmarna 
av största betydelse och efter årsstäm
mans val fördelar styrelsen dessa 

arbetsuppgifter inom sig på bästa 
sätt. Valberedningen har därför som 
ambition att föreslå kandidater med 
särskild styrka inom dessa områden 
och ser fram emot att träffa samtliga 
kandidater för en diskussion om 
bostadsrättsföreningen Fältöverstens 
framtida utveckling q

Valberedningens medlemmar kan nås 
via valberedningen@brf-faltoversten.se

framtida ekonomi och därför kommer 
vår Kassör Per Aspegren att närvara vid 
samtliga tillfällen. 

Välkomna



Fältposten

Motioner till årsmötet ska ställas och vara styrelsen till-
handa senast 15 mars, för att tas upp på årstämman i juni. 
 
Här några tips till dig som vill skriva en motion till årsmötet. Det viktiga är att 
uttrycka sig på ett kort, kärnfullt sätt och med ett tydligt yrkande på vad man 
vill uppnå.
 

3  Tala om vem motionen är ställd till och när den ska behandlas.

3  Ange gärna kort i rubriken vad förslaget går ut på.

3  Berätta om bakgrunden och vilka motiv du har till ditt förslag.

3  Presentera förslaget och visa vad det går ut på. Använd enkla ord.

3  Yrka på vad du vill. Det går ut på att man formulerar sig i en att-sats.
     Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren vill.

3  Har du flera förslag, dela upp dem i flera att-satser.

3  Motionen måste undertecknas av förslagsställaren själv. Namnförtydli-
    gande är också viktigt. Det är bara medlemmar i föreningen som har 
    rätt att motionera till årsmötet.

3  Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en motion  
    för varje förslag. 

Lämna underskrivna motioner till styrelsen senast en 15 mars 2015 till  
Sven Boman eller i Föreningens brevlåda Valhallavägen 152 A. 

Vid kallelsen till årsmötet bifogas alltid motionen. Styrelsen ger i kallelsen 
även sitt utlåtande till varje motion. Vid årsmötet röstar sedan stämman  
för bifall eller avslag q

tips till dig som vill ställa
motion till styrelsen


