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På informationsmötet med VMA kom frågan upp om man kunde förlänga 

motionstiden inför årsstämman, styrelsen har beslutat att inte förlänga 
motionstiden, men som vanligt är ni välkomna att skicka in en skrivelse så tar 

vi upp ärendet på kommande styrelsemöte 
 

 
Årets stämma kommer ske 3 dec i 

lokalen, pga rådande 
omständigheter är det önskvärt att 

de som är i riskgrupp, känner 
förkylningssymptom använder sig 
av fullmakten som ni kommer få 
hemskickad det går bra att lämna 
med den till någon i föreningen 

 

 
Föreningen har flertalet gånger 
köpt nya galgar till torkrummen 
som hela tiden försvinner (även om 
de är märkta) det har även 
försvunnit täcken från lokalen samt 
flaskor med ögontvätt i 
förbandstavlorna, det känns väldigt 
tråkigt när det försvinner saker som 
är våra gemensamma. 
 
 
om man använder större saker i 
förbandstavlorna är det önskvärt att 
man meddelar detta så vi kan 
ersätta det med nytt. 
 
Styrelsen har tyvärr fått besluta att 
inte köpa in fler galgar eftersom det 
är en onödig kostnad för oss alla i 
föreningen. 
 

Återigen är det problem med städningen i 
lokalen efter uthyrning, man måste lämna 

den i det skick man själv vill få den i! 
Tex: tömma ALLA sopor även på 
toaletten, diskmaskinen ska vara tömd, ta 
bort ”utsmyckning”, samt tvätta golven. 
 
Vi kommer nu göra en checklista som ska 
lämnas in efter uthyrning där allt ska vara 
ifyllt efter man har lämnat lokalen, om det 
inte är gjort kommer medlemmen bli 
avstängd från lokalen i 6 månader! 


