
Inför val av styrelse på föreningsstämman 2021  

 

Dags för val av ny styrelse! Är styrelsen något för dig? 

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ska representera alla medlemmar. Här tas 

beslut om allt från större renoveringsprojekt och budget, till val av gungdjur på 

lekplatserna och vilken information som ska ut till alla boende. 

Vi jobbar mycket för att styrelsen som grupp ska spegla vår förening och att det finns 

medlemmar som kan tänka sig att framöver ta över roller som t.ex. ordförande och 

kassör. Det finns inga krav på förkunskaper och utbildning erbjuds till de som önskar. 

Vi söker också intresserade för poster som revisor och valberedning. Precis som för 

styrelsemedlemmar så utgår en ersättning även för detta föreningsarbete. 

Om du är intresserad av att vara med och påverka ditt boende, hör av dig till någon av oss 

i valberedningen för att få veta mer om vad det innebär att driva en bostadsrättsförening. 

Alla är välkomna!  

 

Malin Pehrson, ordförande 

valberedningen@vitahusen.se 

Vallavägen 163 

072-341 87 37 

Johan Johansson   

Vallavägen 193  

070-000 17 61 

 

  _____________________________________________________________________________ 

 

Mer information om styrelsearbete, revisor och valberedning: 

I en bostadsrättsförening är det mycket som ska gå ihop. Det behöver t.ex. finnas en fungerande budget, 

planering för kommande underhåll och översyn av den löpande driften – belysning, nycklar, värme, m.m. 

Styrelsen har ett stort stöd från HSB, föreningens förvaltare, men det är ändå styrelsen som ser till att HSB 

vet vad vi vill att de ska göra och tar beslut på vägen. 

En revisors jobb är att kontrollera styrelsens arbete. Framförallt innebär detta att revisorn inför nästa 

årsstämma, tillsammans med yrkesrevisorn, ser över så att allt har gått rätt till under året och på stämman 

meddelar alla medlemmar om de tycker att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller inte. 

Valberedningen har i uppdrag att lämna ett förslag på vilka som ska driva föreningen under kommande år. 

Det innebär att vi på olika sätt försöker nå ut till boende för att få kontakt med er som är intresserade av 

att t.ex. sitta i styrelsen. Vi pratar även med nuvarande styrelse för att se vilket behov som finns just nu. 

Vad väntar du på? Ta kontakt med oss redan idag, så gör vi vårt bästa för att besvara dina frågor!  


