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Valberedning
Janita Leverud och Lennart Johansson (sammankallande) valdes som valberedning vid
årsstämman 2012. Vi har nu påbörjat vårt arbete inför stämman den 5 maj 2013.
Som valberedning är vår uppgift att söka och föreslå årsstämman representanter som kan
företräda medlemmarna i förvaltningen av föreningen. Det är av stort värde att
representanterna har stor förankring bland medlemmarna och representerar så stor
intressespridning som möjligt. Vi vill därför uppmana alla medlemmar i Björktorps
Samfällighetsförening att medverka i arbetet. Medverkan kan ske genom att föreslå andra
personer men kan också ske genom att själv anmäla intresse för föreningsarbete. Vi kommer
självklart att höra om de avgående representanterna har fortsatt intresse för en valperiod
till.

Vad innebär arbete i föreningen?
Det innebär att sköta förvaltningen av föreningens vägar, mark och egendom på ett sätt som
ligger i föreningens intresse. Vad som är i föreningens intresse regleras av föreningens
stadgar. Det är ett värdefullt arbete och arbetet följer en väl upparbetad struktur under klara
former med tydligt ansvar. Man kan utan överdrift säga att det är ett arbete i en förening
som funnit bra arbetsformer – till nytta för alla medlemmar.

Vilka val ska göras den 5 maj 2013?
Ordförande ska väljas för 2 år.
Ordförandens viktigaste uppgift i styrelsearbetet är att leda styrelsens arbete och vara den
avgörande rösten i händelse av att styrelsens övriga medlemmar inte kan fatta ett majoritetsbeslut.

Två styrelsemedlemmar ska väljas för 2 år vardera.
Eftersom styrelsen internt kommer överens om vem som gör vad, så väljer inte stämman vem som
ska vara sekreterare, kassör eller liknande.

Två till fyra st suppleanter till styrelsen ska väljas för 1 år vardera.
Ersättarna kan delta vid styrelsemöten men har ingen beslutsrätt om alla ordinarie ledamöter i
styrelsen deltar i ett styrelsemöte. Vid frånvaro av ordinarie ledamot går en ersättare in i stället för
den frånvarande.

Två st revisorer ska väljas för 1 år vardera.
Revisorernas viktigaste uppgift är, att på medlemmarnas uppdrag, granska att styrelsen hanterar
föreningens intresse och förvaltning enligt vad stadgarna föreskriver samt granska att de ekonomiska
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medlen hanteras på ett bra sätt. I arbetet ingår att skriva en revisorsrapport som ska vara styrelsen
tillhanda tre veckor före stämman.

En revisorssuppleant ska väljas för 1 år.
Har beredskap att ersätta ordinarie revisor vid frånvaro.

Valberedning ska väljas för 1 år.
Stadgarna säger inget om antalet personer som ska ingå i valberedningen men av praktiska skäl bör
minst två namnförslag finnas.

Hur gör jag?
Meddela dina förslag eller ditt intresse snarast möjligt till något av nedanstående alternativ.

Lennart Johansson
Mail: marielouise.fernstrmjohansson@telia.com
Adress: Björktorpsvägen 30, 645 93 Strängnäs
Telefon: 0152‐179 54
Janita Leverud
Mail: janita.leverud@bredband.net
Adress: Turbingränd 14, 176 75 Järfälla
Telefon: 08‐583 50 244

