
Till medlemmarna i Akalla Koloniträdgårdsförening 

KALLELSE 

ÅRSMÖTE I AKALLA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING 

Tid: Torsdagen den 27 maj 2021, kl. 18.00. 

Plats: Grusplanen utanför Akalla by cafét. 

Delta endast om du känner dig frisk. Varje medlem kan ha en fullmakt med sig (inte fler). 

OBS! Motioner som medlemmarna vill lämna till årsmötet ska vara insända till styrelsen senast den 29 april, 

adress: info@akallakoloni.se. Motionerna och styrelsens svar och förslag kommer att publiceras på 

föreningens webbsida (www.akallakoloni.se) senast den 13 maj.  

DAGORDNING 

1. Mötets öppnande 

2. Mötets behöriga utlysande 

3. Fastställande av röstlängd och dagordning 

4. Val av årsmötesordförande 

5. Val av protokollförare 

6. Val av justerare, tillika rösträknare 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 2020 

8. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 

9. Revisorernas berättelse 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Beslut om förfarande med årets över- eller underskott (enligt balansräkningen) 

12. Behandling av motioner och förslag 

13. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer, suppleanter och övriga funktionärer 

14. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter 

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter (se valberedningens förslag) 

16. Val av revisorer och suppleanter (se valberedningens förslag) 

17. Val av ledamöter i valberedningen 

18. Övriga ärenden 

19. Mötets avslutande 

VÄLKOMMEN! 
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Information från styrelsen till dig som medlem i Akalla koloniträdgårdsförening 
 

Årsmöte 

Den 27 maj kl. 18:00 kommer årsmötet att hållas, vi träffas på grusplanen utanför Akalla by café. Beroende 

på hur många deltagare vi blir så får vi se om vi kommer att kunna sitta inne i lokalen eller om vi får sitta 

ute. Ta därför med dig varma kläder, för säkerhets skull. 

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas på hemsidan senast den 8 april. Det kommer att finnas möjlighet 

att hämta papperskopior vid boden den 11 april. Valberedningens förslag kommer finnas på 

anslagstavlorna och hemsida från den 8 April. Håll gärna koll på anslagstavlan, hemsidan eller Facebook för 

mer information och eventuella ändringar. 

 

Motioner till årsmötet 

Att skriva en motion är din möjlighet att ge förslag till förändringar som du tycker ska göras i kolonin. Du 

får läsa upp din motion på årsmötet och styrelsen har innan mötet skrivit på din motion. Sen får 

medlemmarna som är närvarande på årsmötet rösta om motionen. Om du inte känner för att läsa upp den 

själv, ta kontakt med någon i styrelsen som kan be årsmötesordföranden läsa upp din motion. 

Se nedan hur en motion kan se ut. På vår hemsida akallakoloni.se finns dokumentet som du kan använda 

dig av om du vill mejla din motion till info@akallakoloni.se 

Om du hellre vill posta din motion är adressen: 

Akalla Koloniträdgårdsförening 

Box 6017 

164 06 KISTA 

Senast den 29 April ska din motion vara inlämnad 

 

Motion till Akalla Koloniträdgårdsförening 

Årsmötet: ( år) 

Angående: Rubrik (ange tydligt vad motionen handlar om) 

Beskriv problemet och ditt förslag till lösning. 

Jag föreslår att:  

(skriv tydligt vad du vill att stämman ska besluta om) 

Förnamn, efternamn: 

                       Lottnummer: 

                       Dagens datum: 

                       Bilaga: 

                        (Ange ev. bilaga) 
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