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Vi hälsar följande nya medlem välkommen:
200115   Anna Dahlstrand, 53 B

Vi har öppet, vi är till för Er
Nästa styrelsemöte kommer att hållas 
torsdagen den 27/2, 18.00

Har ni något ni som behöver tas upp på ett 
styrelsemöte är det detta datum som gäller. 

Ett sätt att nå styrelsen på är via mail på 
adress info@ingegerd.com.

Men ni är också välkomna att besöka oss de 
första 15 minuterna av våra styrelsemöten för 
att träffa oss, ställa frågor och få svar på dem, 
eller framföra funderingar eller önskemål.

Styrelsemöte håller vi i föreningslokalen.

Välkomna!

www.ingegerd.com                                                            |                      info@ingegerd.com         |                                      Org nr   716407-0794    

Ålder är bara en siffra.
Kolla in åldersstrukturen i vår förening, vad tror du 
medelåldern är? Klicka på diagrammet för att få svaret.

Motion
En motion är ett förslag till beslut som 
väcks av en enskild person eller en grupp av 
personer i en beslutande församling, 
exempelvis ett parlament, en bolagsstämma 
eller en förenings årsmöte. (Wikipedia)

Motioner till föreningsstämman ska vara 
styrelsen tillhanda senast den 15 februari.

Tidpunkt bestämd för föreningsstämman
Den kommer att hållas torsdagen den 19 mars i 
Sankt Olofskyrkans församlingslokal. Kallelse och mer info 
kommer senare.

Säkerhetsdörrar
Säkerhet intresserar de flesta. För de som är
intresserade av säkerhetsdörrar och kanske
har det som ett alternativ vid byte av 
ytterdörr kan kontakta 
Bengt Gustavsson, 51 B.

Sopor
Våra behållare i sopsorteringsrummet är dimensionerade
för normal mängd avfall. Har ni extra mycket avfall, tex vid 
inköp av möbler, inredning, TV så föreslår vi att ni själv kör
detta till avfallsstationen på Filborna. Annars riskerar vi att 
övriga medlemmar inte får plats med sina sopor.

Enkät
Alla har fått en enkät utdelad i 
lådan om ev evenemang i vår 
föreningslokal. Vi ser fram 
emot Era svar, senast 15/2.

http://bit.ly/2S5CK4C
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