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Nu är det dags för 2018 års föreningsstämma

21 maj 2018 kl 19.00
I Skarpnäckskyrkan
Skarpnäcks Allé 31
Passa på att träffa styrelsen före stämman!
Lätt förtäring med dryck serveras
från kl 18.00.
Mattias Nylander underhåller.

Foto: Tommy Broeng

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!
LÄS DEN VIKTIGA INFORMATIONEN I FLYGBLADET OM
ÅRSMÖTET, TVÄTTSTUGOR, KOMPOSTRUM, BOULETURNERING M.M.
__________________________________________________________________________________________
Kontaktuppgifter:
Styrelse:
info@vingen.com
Besöksadress: Gondolgatan 10, 128 32 Skarpnäck
Flygbladet:
flygbladet@vingen.com

VÄLKOMMEN TILL BRF. VINGENS FÖRENINGSSTÄMMA!
Med detta Flygblad får du dagordning, årsredovisning samt en del övriga handlingar
till punkterna på dagordningen. Vi hoppas du läser detta med stort intresse och att vi
får se dig på stämman.
Varför är det viktigt att du är där?

Vem kan delta på stämman?

Årsstämman är föreningens högsta
beslutande organ. Där har alla
medlemmar i bostadsrättsföreningen
rösträtt. Formellt sett är det på
stämman som du som medlem har
störst möjlighet att påverka föreningen.
Du är ju delägare i föreningen. Därför
är det viktigt för dig som medlem att
delta. På stämman gås bl.a. styrelsens
årsberättelse och årsbokslut igenom,
liksom revisorernas olika berättelser.
Dessutom är det på stämman som val
av föreningens förtroendevalda görs.

Det kan alla medlemmar. De som inte
är medlemmar kan få rätt att närvara
om stämman enhälligt beslutar att de
kan det. Föreningsstämman är ju inte
en offentlig utan en enskild
sammankomst. Ombud kan alltid
närvara men då måste ombudet ha
med sig en skriftlig fullmakt av
lägenhetsinnehavaren och hen får
endast representera en medlem. Om du
vill, kan du ha med ett biträde som kan
hjälpa dig i tekniska eller ekonomiska
frågor.

Revisorns viktiga uppgift
En viktig punkt på dagordningen är
revisorernas berättelse.
En bostadsrättsförening är en
ekonomisk förening och den valda
styrelsen har getts
medlemmarnas förtroende och ansvar
att förvalta föreningen så bra som
möjligt. Inte minst från ekonomisk
synvinkel. På stämman uttalar
sig föreningens revisorer, som har
granskat räkenskaper och verksamhet,
om hur man bedömer att det hela har
skötts. Om man bedömer att
förvaltningen är gjord utan
anmärkningar rekommenderar
revisorerna att medlemmarna beviljar
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
året.

På föreningsstämman har varje medlem
en röst. Innehar flera medlemmar
bostadsrätt tillsammans har de dock
tillsammans endast en röst.
När det gäller frågor på stämman så är
det klart att du får ställa frågor, ha
synpunkter m.m. i samband med att
årsredovisningen gås igenom. Allt för
att kunna bedöma styrelsens arbete
och föreningens status. Däremot är det
inte möjligt att besluta om andra
punkter på dagordningen. Alla
medlemmar ska ju ha möjlighet att se
vad som kommer upp på stämman, och
det är ju inte alla som har möjlighet att
delta.
Vill du ställa andra, kanske mer
personliga frågor så har du möjlighet
att göra detta antingen före stämman
(styrelsen finns på plats från kl 18.00)
eller efter stämmans avslut.

Föreningsstämman är medlemmarnas
viktigaste möte. Därför är det viktigt att
just DU deltar. Det är ju DIN förening!
Som sagt, på stämman fattar vi
tillsammans beslut om föreningens

angelägenheter. Du får information om
föreningen, både hur det har gått det
senaste året och hur styrelsen ser på
framtiden.

VI SES 21 MAJ!

RENOVERING AV VÅRA TVÄTTSTUGOR - VI VILL VETA VAD DU
TYCKER!
Med detta Flygblad får du en enkät som handlar om din syn på våra tvättstugor. Vi står inför
en genomgripande renovering som ska påbörjas under 2019. För att tvättstugorna ska bli så
bra som möjligt vill vi gärna få in dina synpunkter. Du får gärna vara anonym.
Fyll i enkäten och lägg den i brevlådan på Gondolgatan 10. Du kan även hämta enkäten på
hemsidan och sen skicka den till tvatt@vingen.com.
Eller varför inte lämna den till oss på stämman? Då kan vi få lite muntliga åsikter också!

ÅTERVINNINGSTIPS OM DU ÄR ÅHLÉNSBESÖKARE
Sedan en tid har Åhlénsvaruhusen inlett ett samarbete med Stockholm Stadsmission. Man
kan numera lämna in t.ex textilier och köksutrustning (kaffebryggare etc) som man tröttnat
på, till Åhléns.
Läs mer på:
http://www.market.se/nyhet/trottnat-pa-kaffebryggaren-eller-tischan-lamna-dem-i-kassanpa-ahlens

Cathis Neidenmark
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Utflykt till Sigtuna hantverksby och Venngarns slott

16/5 i Skarpnäcks Kulturhus. Friluftsdag för alla Seniorklubbar i Stockholm
30/5 Vi träffas på fotbollsplanen bakom Tornadoskolan och spelar boule och
grillar. Var och en tar med sig vad den vill grilla och dricka!

FÖR GOTT!
Den 17:e maj klockan 19.00 blir det en trevlig avslutning vid komposten i garaget.
Alla som varit med under åren och hjälpt till med tömningen är särskilt välkomna,
men även alla andra intresserade är självklart också välkomna till kompostrummet
och bla. lyssna till Lena-Maj och Paul Anding som berättar om hur de startade
Vingens kompostgrupp.
Vi minglar och "snacksar" lite och avslutar med att höja en SKÅL för "Slukis" som
jobbat så bra under flera år.
Efter avslutet så använder du Gröna påsen istället, som sedan slängs i vanliga
sopnedkastet. Gröna påsen och information får du på Vingens öppna hus på
Gondolgatan 10 (styrelserummet), första måndagen varje månad mellan kl.17-19.

Välkomna hälsar Gun Jerverius, Per Samuelsson och Sopgruppen

