Viktig information om årets stämma.
Ridhästens årsstämma som var planerad till torsdag 7 maj är inställd.
Gillboskolan får i dagsläget ej hyra ut sina lokaler p.g.a. coronadirektiv från
kommunen.
Vi planerar nu att genomföra årets stämma onsdag den 27 maj, kl. 19.00.
Inga motioner har inkommit.
Då det gäller förbud för sammankomster med mer än 50 personer, behöver vi ha
en föranmälan till årets årsstämma.
Eftersom varje radhus bara har en röst får bara en husägare från varje radhus
komma. En representant från styrelsen för Brf Hagen kommer att delta.
Beroende på antal anmälningar kan vi eventuellt vara i föreningslokalen.
Lämna din anmälan senast den 10 maj.
Om du inte vill eller kan komma, utnyttja då fullmakten som är bifogad.
Vi kommer inte att servera fika utan bara ha stämman.
Har du frågor du tänkt ställa till styrelsen kan du antingen maila till
info@ridhasten.se eller lägga en lapp i lådan i portalen vid Timotejvägen 14.
Självklart ska du inte komma om du känner dig det minsta sjuk.
Med dessa åtgärder hoppas vi att alla känner att stämman kan genomföras på ett
säkert sätt. Information om lokalen/plats kommer att meddelas senare via
hemsidan och anslagstavlorna i området.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i planeringen.
Med vänlig hälsning
Styrelsen i Ridhästens Samfällighetsförening

Ridhästens Samfällighetsförening

FULLMAKT FÖR BESLUT PÅ STÄMMAN 2020
Jag/vi ger härmed fullmakt till
_______________________________________________________________
att företräda mig/oss vid Ridhästens Samfällighetsförenings årsstämma 2020.
_____________________________

_______________________________

Namnteckning

Namnteckning

_____________________________

_______________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

(En medlem i föreningen får endast företräda ytterligare en medlem i föreningen.)
_________________________________________________________________________

För att kunna planera årsstämman så önskar vi att ni anmäler er.
Preliminärt datum onsdag den 27 maj, kl. 19.00. Lokal meddelas senare.
JAG KOMMER PÅ ÅRSSTÄMMAN !
Antal personer: OBS! Endast 1/hushåll
Namn : ________________________________________________________________
Timotejvägen nr: _____________
Lämna anmälan i föreningens brevlåda på Timotejvägen 14 eller maila till info@ridhasten.se
senast den 10 maj 2020.
Tack!
___________________________________________________________________________
Timotejvägen 14
192 69 Sollentuna
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