
Du som bor i Råcksta och har Wallenstam som hy-
resvärd och du som bor på Söderberga Gårdsväg 
med Arbetarebostadsfonden (Fonden) som hyres-
värd representeras vid hyresförhandlingar av 
Råckstahyresgästernas Intresseförening, RHI. 
RHI:s uppgift är att: 

-Ta till vara medlemmarnas intressen i allt som gäl-
ler boendet, såväl inom som utomhus, vilket även 
inkluderar miljön. 
-Medverka vid månadsvisa sammanträden med 
Wallenstam samt utföra områdesbesiktning med 
Fonden. 
-Bry oss om dig som hyresgäst och samverka med 
närpolisen. 

Betala in medlemsavgiften 150kr för hela 2013, 
före den 15 mars. 

RHI:s årsmöte äger rum torsdagen den 21 mars 
2013 kl. 19:00 i Tunets samlingssal, Råckstavä-
gen 30. Kaffe serveras från kl. 18:30 

Välkommen! 

Varför vara medlem: 

Medverka i föreningen som för-
handlar din hyra. 

Föreningen har god kännedom 
om de lokala boendeförhållan-
den.  

Tillgång till hjälp vid eventuella 
tvister med hyresvärden. 

Råckstahyresgästernas 
Intresseförening, RHI 

Multrågatan 33 

162 54 Vällingby 

www.rhiracksta.se 

info@rhiracksta.se 

08-37 07 08 

Inbjudan - Kallelse

Alla medlemmar i RHI - Råckstahyresgästernas Intresseförening - kallas härmed till
ordinarie årsmöte 2018.

Du som ännu inte är medlem är också hjärtligt välkommen till vårt årsmöte.

Obs! Ny lokal. Råcksta krog Multrågatan 54
Tisdagen den 13 mars 2018 klockan 19.00

RHI bjuder medlemmarna på Toastskagen eller Croque Monsiur (varm smörgås) 
Te och kaffe serveras från kl 18:30. 
Anmäl dig senast 6 mars via telefon: 073-817 07 08 eller via E-post:info@rhiracksta.se
Så vi vet vad du vill äta

Föredragningslista

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande vid årsmöte
3. Val av sekreterare
4. Godkännande av dagordning
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Frågan om mötet är utlyst i stadgeenlig ordning
7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
8. Verksamhetsberättelse
9. Revisionsberättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om ansvarsfrihet
12. Beslut om disposition av upkommen vinst eller förlust
13. Beslut om medlemsavgift och fastställande av budget
14.  Beslut om arvoden
15. Förslag från medlemmar
16. Val av styrelse (ordförande, 2 ledamöter samt 2 suppleanter)
17. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
18. Val av valberedning
19. Årsmötets avslutande
20. Övriga frågor

Är du inte redan medlem passa på tillfället att bli det. Det är både enkelt och billigt. 
Betala in 150 kronor på pg 616-3. Glöm inte bort att ange ditt namn och din adress. 
Har du en E-postadress önskar vi att du anger den.

Hjärtligt välkomna !


