
                                  
 
 
Hej du som bor och är medlem i Segelflygaren! 
 

Att du är medlem i vår bostadsrättsförening betyder att du är med och äger våra fastigheter. 
Som du säkert känner till har föreningen en styrelse som ansvarar för att våra gemensamma fastigheter och 
gårdar förvaltas, underhålls och sköts om så att de har en god standard och behåller sitt värde över tid. 
 

Föreningens högsta beslutande forum är Årsstämman som i Segelflygaren normalt är i mitten på maj. 
Till stämman kan du som medlem skriva motioner (förslag) på vad du vill ska göras i föreningen och även 
allmänna frågor som rör föreningen och få dem besvarade. (Sista datum för detta är 28:e februari.) 
 

På stämman väljs också de medlemmar som ska vara styrelse, revisorer och valberedning. 
 

Är du intresserad av att engagera dig så är det nu dags att kandidera till förtroendeuppdragen ovan. 
 

Du kan kandidera själv men du kan också föreslå någon annan medlem som du tror skulle kunna bidra till att driva 
och utveckla vår bostadsrättsförening. 
 

Det är såklart en fördel om du eller den du föreslår har kunskaper om det som rör fastighetsförvaltning vad gäller 

teknik och ekonomi samt föreningsliv i övrigt men det viktigaste är att det finns ett intresse att lära och 
engagera sig. Föreningen har god hjälp från HSB och andra aktörer genom att styrelsen köper in kunskap när 
så behövs. 
 

Alla förtroendeuppdragen är arvoderade, vilket arvode som utgår beslutas på ordinarie årsstämma.  
 

Skriv några rader om dig själv och vilken funktion du kandiderar till. 
 

Föreslår du en annan medlem så skriv till vilken funktion du föreslår denne. 
Glöm inte att ange kontaktuppgifter till den du föreslår. 
 

Din intresseanmälan vill vi ha senast söndag 12:e mars. 
 

Önskar du skriva ett mail så är mailadressen valberedning@brfsegelflygaren.se  
Önskar du skriva på papper så lägg det i ett kuvert märkt Valberedningen i föreningens brevlåda på 
Segelflygsgatan 18. 

Valberedningen bjuder in dig som är intresserad  
och vill veta mer om hur en bostadsrättsförening fungerar och vad det innebär att 

vara förtroendevald  
till öppet möte i föreningslokalen på Segelflygsgatan 18  

torsdag den 23:e februari kl. 18:30. 

På detta möte kommer du kunna ställa alla de frågor du har till oss i valberedningen. 
 

På andra sidan av detta blad finns ett utdrag från HSB:s medlemstidning nr 1 2021 där en av HSB:s experter svarar 
på frågan: Förening utan styrelse – fungerar det? 
 

Med vänliga hälsningar valberedningen i Brf Segelflygaren. 
Jens Werndén 
Torbjörn Rogsgård 
Pernilla Werndén 

about:blank


                                  

 


