God fortsättning på det nya året!
Vi hoppas att du haft en fin jul och en bra start på det nya året. År 2021 blev ytterligare ett år då
corona-viruset hade sitt grepp om oss. Tänk om vi för två år sedan hade vetat att det skulle hålla i
sig såhär länge! Vi i styrelsen tror och hoppas dock att vi nu snart går en ljusare tid till mötes. Vi
har nyligen haft årets första styrelsemöte och några av sakerna vi tog upp under mötet berättar vi
om nedan:
Kommande styrelsemöten
Datum för kommande styrelsemöten är 17 februari, 17 mars och 28 april. Kom ihåg att skrivelser
ska inkomma till styrelsen senast en vecka innan styrelsemötet. Inkommer skrivelsen senare
kommer den att behandlas på nästkommande styrelsemöte. En skrivelse ska innehålla såväl
avsändare som en tydlig frågeställning eller ett konkret förslag för att anses vara en skrivelse.
Expeditionen stängd
Pandemin fortsätter sitt hårda grepp om oss och som ni säker redan har
uppmärksammat har expeditionen tillfälligt stängt pga detta. Förvaltare och
vicevärd finns dock fortfarande tillgängliga via telefon och epost. Det är
också möjligt att boka tid för ett besök med vicevärden.
Torpet stängt
Utifrån de nya restriktionerna med max 20 personer per sammankomst har
styrelsen beslutat att stänga uthyrningen av Torpet tills vidare. Så snart
smittoläget förbättrats och restriktionerna lättat kommer vi återigen att hyra
ut Torpet. Beslut om att öppna uthyrningen kommer ske under ett styrelsemöte oavsett om
regeringen släpper restriktionerna däremellan.
Extrastämma
Vi gick tidigare ut med information om att vi kommer ha en extrastämma under februari. Den är
inställd. Utifrån det rådande läget med ytterligare skärpta restriktioner och då den tillfälliga lagen
angående poströstningsstämma inte längre gäller kommer det vara mycket svårt att genomföra en
extrastämma. Ny revisor kommer att väljas in på den ordinarie årsstämman i maj eller juni istället.
Reviderade ordningsregler
Föreningens ordningsregler har reviderats och de uppdaterade reglerna kommer snart att hamna i
din brevlåda. Reglerna finns inom kort också att läsa på Mitt HSB samt på vår hemsida
brflunden.nu.
Medlemsaktiviteter
HSB MälarDalarnas styrelse har beslutat att avsätta 100 000 kr/år i en fond avsedd för
medlemsaktiviteter, med start nu i januari. Från denna fond kan alla medlemsföreningar ansöka om
pengar för att arrangera medlemsaktiviteter. Ansökningarna behandlas fyra gånger/år. Detta är vi
mycket glada för då det öppnar upp ytterligare möjligheter för oss att arrangera medlemsaktiviteter.
Tveka inte att höra av dig till fritidsgruppen redan nu om du har en idé på någon medlemsaktivitet
som de kan anordna när restriktionerna lättar. Kontakta fritidsgruppen via epost
fritid@brflunden.net.
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