
KALLELSE TILL KOLONITRÄDGÅRDARNA ÄNGSTUGANS ÅRSMÖTE 

 2020-06-14 

PLATS: DANSBANAN, Skogspromenaden 

TID: 11.00 eller 15.00 (se information baksidan) 

 

Dagordning 

   1. Mötets öppnande 

   2. Fastställande av röstlängd och dagordning 

   3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

   4. Val av ordförande att leda mötet 

   5. Val av protokollförare 

   6. Val av justerare 

   7. Val av rösträknare 

   8. Styrelsens verksamhetsberättelse 

   9. Revisorernas berättelse 

 10. Fastställande av balans- och resultaträkning 

 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 12. Behandling av motioner och förslag 

 Styrelsens förslag angående sjövattnets framtid 
 Styrelsens förslag angående regler om bredd på gångar 

13. Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och ersättare 

 14. Fastställande av budget och avgifter 

 15. Val av föreningens ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och ersättare  

       enligt § 6.1 – 6.3 

 16. Val av revisor och ersättare enligt § 7.2 

 17. Val av valberedning enligt § 8.1 

 18. Övriga ärenden 

    Kvartersvärdar 
    Grovarbetslag 
    Byte av kranar 
    Gallring av träd och sly 

19. Mötets avslutande        

 

 



             

Koloniföreningens årsmöte som på grund av den rådande coronapandemin fått skjutas upp 

kommer i år att hållas i en annorlunda form. För att klara av folkhälsomyndighetens  

anvisningar på maximalt 50 personer i folksamlingar, delar vi upp antalet deltagare i två  

sittningar. Det blir alltså två möten som sen sammanställs till ett årsmötesprotokoll. För att  

delta i årsmötet behöver du anmäla dig senast den 10 juni. Anmälan sker via anslag inne på  

stora toaletten i föreningshuset. Där väljer du vilken tid du vill komma på mötet, kl 11 eller kl  

15. Observera, endast en person från varje kolonilott kan delta. Om du inte kan närvara på 

något av de två tiderna kan du lämna en fullmakt till en annan medlem i koloniföreningen som 

då får företräda din röst. Du som tar emot fullmakt från annan kolonist kan max inneha fyra  

stycken fullmakter. Blanketter för fullmaktsgivande kommer också att finnas där anmälan för 

deltagande är anslaget.    

 

Mötesordning och hur röstningen ska fungera går vi igenom på plats, innan årsmötet. 

Ärendena i dagordningen ska besvaras via formulär som kommer att tillhandahållas.  

Tag med dig egen penna! 

 

Årsmöteshandlingar gjordes tillgängliga vid den ordinarie kallelsen i vintras. Saknar du dessa  

finns dom att hämta i brevlådan inne i förrådet för skottkärror vid föreningshuset (nyckeln som 

går till toaletterna) 

 

Det blir ingen förtäring denna gång och vi hjälps åt med att hålla avstånd till varandra. 

 

 

VÄLKOMMEN! 

 


