
BRF Engelsmannen 4

ÄRENDELISTA EXTRA MEDLEMSMÖTE

För att spara på miljön och papper så anslås frågorna endast i porten då det 
endast inkommit 3 nya ärenden.

INKOMNA ÄRENDEN PER 2016-06-01 

# ÄRENDEN

1

Att den extra kostnad som uppstår pga. felaktigt sorterade sopor och 
grovsopor fördelas retroaktivt på samtliga lägenheter som en extra avgift 
efter ett verksamhetsår.

Alternativt att övervakningskamera installeras och att tillgången till 
miljöstugan begränsas.

2

Längre framförhållning när det kommer till info om årsmötet (2 månader). 
Anmodan att komma in med motioner och ärenden senast 1 månad innan mötet.

Styrelsens kommentar: Stadgeändring kräver röstning vid 2 ordinarie 
årsstämmor.

3

Tidsbegränsa valet av styrelseledamöter till tvåårsperioder, så att man 
gör nyval på hälften av styrelsen och undviker risken att hela styrelsen 
avgår på en gång. Därmed inte sagt att man inte kan få sitta kvar i flera 
perioder.

4
Efter varje styrelsemöte skall utdrag av detta delges medlemmarna, senast 
2 veckor efter mötet.

5
Årsmötesprotokoll skall delges medlemmarna SENAST 3 veckor efter 
genomfört årsmöte. Sist tog det 4-5 månader! Detta enligt våra stadgar.

6

Kommunikation/information: Mer öppenhet från styrelsen till medlemmarna i 
föreningen. Sätt upp telefontider så medlemmarna kan nå er. Nuvarande 
system ”öppet hus” är ej tillräckligt. Speciellt eftersom tiderna för de 
öppna husen endast finns på hemsidan, vilket gör att man många gånger 
missar dessa stunder.

7
Inkomna förbättringsförslag/idéer till styrelsen skall redovisas för 
medlemmarna med motivationen varför inkomna förslag inte beaktas av 
styrelsen alternativt förslagen bifalles/kommer att genomföras.

15 juni 2016, kl. 19.00  
Nedre garaget



8
Mandatperiod för styrelsemedlemmar. Inte rimligt att samma personer 
sitter för länge. Rullande mandat så att det alltid finns någon ”gammal” 
kvar.

9
Om någon styrelsemedlem hoppar av under året skall valberedningen 
omgående informeras om detta. Dessutom bör även alla medlemmar bli 
informerade.

10 Lång väntan på svar från styrelsen, trots påminnelser.

11
Grovsoporna - Varför tog man bort möjligheten att kunna slänga sådana, 
utan beslut av medlemmarna vid det extra medlemsmötet i november?

12
Var finns det korrekta underskrivna protokollet från det extra 
medlemsmötet? Där information om VAD man tog beslut om framgår, inklusive 
siffror!

13
Hur ska garaget skötas efter september? Säger man upp utomstående, i alla 
fall tills boende har fått en plats?

14 Revisionsberättelse skall lämnas tillsammans med årsredovisningen.


