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Ståndskallets valberedning ber om ordet!
Dagen för stämmodag närmar sig (mån. den 19 mars)! Valberedning har att föreslå styrelse (fem ordinarie och tre
suppleanter) och revisorer (två ordinarie och två suppleanter).
Vi har två vakanser som skall fyllas då Kristina i 64:an har avböjt omval och Åsa i 5:an har flyttat.
Övriga ledamöter i styrelsen står, vad vi vet, till förfogande ytterligare ett år och likaså valberedningen.
Besked från revisorerna skall inhämtas.
Med detta sagt, vill vi riktigt gärna få in engagerade personer i styrelsen. Personer som på sikt är beredda att ta ett
större ansvar för föreningen framöver. I detta sammanhang kan valberedningen nämna att både ordförande och
kassör, enligt egna utsagor, ”börjar bli till åren komna” och kommer att behöva ersättas om några år. Vem kunde
tro att något sådant vill ske?
Dessa båda poster kräver ett större engagemang.
Vi har alla att vinna på att fullt bemannad styrelse – och där både Per Görans och Bengts långa och gedigna erfarenheter vill vara till hjälp för nya ledamöter. Passa på att lära känna verksamheten och få ta del av deras råd.
Vi har över tid även haft personer som engagerat sig i olika sakfrågor (plantering, skötsel och bredband bara för att
nämna något). Har du intresse av att bidra till att bereda olika frågor inom samfälligheten är du självklart också
välkommen. Antingen enskilt eller i grupp. Detta vill inte bara vara bra för samfälligheten utan bidrar till att underlätta arbetet för dem i styrelsen. Som sagt, engagemang är viktigt och vi kan alla på ett eller annat sätt vara med
att påverka.
Hör av er alla hågade (och framför allt behövda)! Hör av dig till din valberedning – och då senast den 1 mars. Du
kan självklart också tipsa oss om lämpliga kandidater.
Vill du veta mer om vad arbetet i styrelsen innebär kan du kontakta representanter för styrelsen för mer information,
se vår hemsida.
Med vänliga hälsningar
Bjarne Hjertvik (sammankallande i valberedningen)
Du finner mig på Fågelhundsvägen 6 (eller maila mig bjarne.hjertvik@eurobib.se) eller kontakta:
• Per-Olof Larsson (per-olof-larsson@tbiokem.lth.se),
• Erik Serrano (erik.serrano@construction.lth.se),
• Simon Niedenthal (simon.niedenthal@mau.se).

Årets ordinarie stämma
Till följd av påskens placering i år och pågående konfirmationsundervisning kommer årets stämma att
ligga lite tidigare och dessutom på en måndag. Stämman kommer äga rum

Måndag den 19 mars kl 19.00 i Nöbbelövsgården
Skriv upp i almanackan och var med och delta i utvecklingen av din samfällighetsförening. Kallelse med
handlingar kommer i början av mars månad.
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