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Bodikanytt nr 1 2018 

 

Styrelsen har nu haft årets första styrelsemöte och följande punkter 
diskuterades.  
 

• Ekonomi 
Fondmedel vid årets slut: 534 tkr. 
Föreningens kassa: 43,9 tkr. 
 

• Förberedelser inför kommande årsmöte 
Genomgång av de handlingar som styrelsen ska ta fram inför årsmötet 
(förvaltningsberättelse, ekonomisk redovisning inkl. budget, 
underhållsplan) 
 
✓ Motioner från medlemmarna ska vara styrelsen tillhanda senast  

28 februari. 
 

✓ Årsmötet (ordinarie föreningsstämma) äger rum den 16 april kl. 19 
i träffpunktens lokaler på Rosengården, samma som förra året. 
Kallelse kommer att skickas ut senare. 
 

✓ Med anledning av tidigare oklarheter vid omröstningar kommer i 
fortsättningen följande regler att gälla för fullmaktsinnehav: 
Endast en fullmakt per person att företräda annan medlem (även 
en icke medlem kan, enligt stadgarna, representera en medlem).  
Äger två personer fastigheten tillsammans måste den som 
bevistar årsmötet ha fullmakt från den andre ägaren om denne 
inte deltar på mötet. Ifall båda ägarna deltar men är oense om 
beslutet faller medlemsrösten. 
Kontroll sker mot röstlängden på årsmötet. 
 

✓ Anmäl gärna intresse att delta i styrelsearbetet till 
valberedningen. Håkan Mei (hakan.mei@me.com),  
Per Liljekvist (per.liljekvist@ekmkontroll.se)  och 
Jan Sennebo (j.sennebo@outlook.com), alla goda krafter behövs! 
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✓ Bodikas hemsida behöver förnyas. Det finns många duktiga 
datorkunniga medlemmar i föreningen – anmäl gärna intresse att 
hjälpa till med detta! 

 
 

• Övriga frågor 
 

➢ Hittills har vi inte drabbats av något större snöfall, men det kan inträffa 
när som helst och därför ännu en påminnelse om den obligatoriska 
snöskottningen på gångvägarna, framför garagen, sophusen och på p-
platserna. Föreningen är skadeståndsskyldig om någon halkar och skadar 
sig. 
 

➢ Trots vädjanden att inte överfylla soprummen under jul- och 
nyårshelgerna såg det förfärligt ut här och var. Tråkigt att det alltid ska 
vara några som inte bryr sig och slänger avfallet även om ett kärl är fullt. 
Nästan varje månad faktureras föreningen en extrakostnad pga slarvig 
sortering och överfulla kärl vilket innebär flera tusen extrakronor varje 
år. 
 

➢ Tyvärr kommer det nya klagomål på att bilar parkeras under en längre 
tid framför ägarfastigheten. Lasta ur och flytta bilen! 
 

 

• Nästa styrelsemöte planeras preliminärt att hållas den 1 mars. 
 
 

 
 


