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Äntligen dags att engagera sig i styrelsen! 
 

Vi vill börja med att önska alla nya 

medlemmar välkomna till vår förening!  

Snart är det dags för årsmöte och styrelsen 

för vår bostadsrättsförening ska då väljas. 

Vilka som sitter i styrelsen och deras 

arbete påverkar din bostadssituation och 

din ekonomi. Det är därför en god idé att 

engagera sig! Detta är naturligtvis inget 

som görs utan ersättning utan en summa 

utgår för det arbete som genomförs. 

 

Att engagera sig i styrelsen och 

tillsammans hjälpas åt att ordna med 

diverse sysslor inom föreningen är absolut 

nödvändigt. Om vi inte tillsammans hjälps 

åt med att sköta styrelsearbete kommer vi 

få köpa in tjänsterna vilket tyvärr slutligen 

kommer att påverka samtliga medlemmar 

genom höjd månadsavgift.  

 

 

Har du erfarenhet av styrelsearbete eller 

är intresserad av att sitta i styrelsen – 

kontakta oss inom valberedningen 

SENAST 31/10.  

Se kontaktuppgifter nedan. 

 

 

Ordinarie styrelse består av sammanlagt tio 

personer fördelade på; ordförande, vice 

ordförande, sekreterare, tre övriga 

ledamöter samt fyra suppleanter. Det finns 

även uppdrag i form av revisor, 

elektronikansvarig, webbansvarig och 

fritidskommitté. 

Att sitta i en styrelse innebär att utföra 

arbete för föreningens räkning. Om man 

inte har tidigare erfarenhet av att sitta i 

styrelse börjar man vanligtvis som 

suppleant. Ansvarsområdet kan sedan 

utvecklas i takt med att kunskapen om 

föreningen och arbetet ökar. 

 

Tar det inte jättemycket tid? 

- Inte nödvändigtvis. Olika poster har 

olika ansvar och utför därför olika 

mängd arbete. Ersättningen står så 

klart i proportion till detta arbete. Om 

du är intresserad är du välkommen att 

kontakta oss så att vi kan sätta dig i 

kontakt med någon som har erfarenhet 

och som kan berätta om deras arbete. 

Att engagera sig i en styrelse kan, om 

arbetet utförs på ett ansvarsfullt sätt, 

även vara en god merit i både arbetsliv 

och senare styrelseåtaganden.

 

Vid intresse eller frågor:  Louise Hallström; louise.ae.hallstrom@gmail.com 

 Karin Åkerström; akerstrom77@gmail.com 
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