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Underlag inför poströstning till Ärtholmens Sommarstad 
ordinarie årsmöte 2020-08-11 
Ordinarie årsmöte 2020 skulle ha hållits 2020-03-25. Som vi tidigare informerat om sköts mötet upp på grund 
av coronapandemin. Vi ser fortfarande inga realistiska möjligheter att hålla ett fysiskt möte i närtid mot 
bakgrund av myndigheternas restriktioner. För att minska möjlig smittspridning av coronaviruset och 
sjukdomen covid-19 kommer styrelsen föreslå att 2020-årsmöte ska ske genom poströstning.  

Fullständiga handlingar har tidigare i mars skickats ut till era folkbokföringsadresser. Om någon har förlagt 
dessa kan en uppsättning skickas via epost efter hänvändelse till artholmen.styrelsen@artholmen.org  

Till årsmötet fanns en motion inskickad. Denna rörde ett eventuellt utträde ur Svenska 
Koloniträdgårdsförbundet. Styrelsen har i samråd med motionären kommit fram till att hänskjuta denna motion 
till årsmötet 2021. 

Ordinarie årsmöte i Ärtholmens Sommarstad kommer att hållas 2020-08-11 

Plats: Mötet genomförs utan fysisk närvaro med enbart poströstning. 

Frågor med anledning av beslutspunkterna i dagordningen kan ställas skriftligt (helst via epost) till styrelsen  
senast 7 dagar före årsmötesdagen.  

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSTRÖSTNING 

Styrelsen har utifrån dagordningen till det ordinarie årsmötet upprättat bifogade underlag för poströstning.  

Poströsten skall lämnas i postlådan vid vaktmästarexpeditionen senast 2020-08-09 kl 24:00  
 

DAGORDNINGEN 
Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning. 

Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på Ärtholmens 

Sommarstad årsmöte 2020-08-11. 

Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte. Om du vill avstå från att rösta 
under någon punkt markera inte något svarsalternativ.  

Det är inte möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer i formuläret, om så görs är rösten ogiltig. 
OBS! Endast en medlem per kolonilott/stuga kan avge röst.  

Medlemmens namn  Kolonilott/stug nr 

 
___________________  ___________________ 
 

Ort och datum  Namnteckning 

__________________  _________________ 
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DAGORDNING 
1. Öppnande av mötet* 

 

2. Val av ordförande för mötet 
Valberedningen föreslår Jan Väring till mötesordförande 
Bifall till valberedningens förslag att utse Jan Väring till mötesordförande? 

Ja Nej 
  

 

3. Anmälan av mötesordförandens val av protokollförare* 
 

4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar* 

Information: de som poströstar med giltig poströst kommer att ingå i röstlängden. 

5. Fastställande av dagordning 

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning. 
Bifall till styrelsens förslag till dagordning? 
Ja Nej 
  

6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt vara rösträknare 
Valberedningen föreslår mötet att utse Marianne Danielsson och Stefan Forsberg till justerare av 
protokollet tillika rösträknare. 
Bifall till valberedningens förslag att utse Marianne Danielsson och Stefan Forsberg  till justerare och 
rösträknare? 

Ja Nej 
  

7. Fråga om kallelse behörigen skett 
Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 

Ja Nej 
  

8. Styrelsens årsredovisning* 
Tidigare utsänt 

9. Revisorernas berättelse* 
Tidigare utsänt 
 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med årsredovisning och 
verksamhetsplan.  
Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?  

Ja Nej 
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11. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen 
Styrelsen föreslår att föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen överförs till ny 
balansräkning.  

Bifall till förslaget avseende föreningens vinst att överföra till ny balansräkning? 

Ja Nej 
  

 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är obligatorisk. Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen. 

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019? 

Ja Nej 
  

 

13. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer samt andra eventuella arvoden 
Styrelsen föreslår oförändrade arvoden till samtliga. 

Bifall till styrelsens förslag gällande arvoden? 

Ja Nej 
  

 
14. Verksamhetsåret 2019* 

 
15. Budget 2020*  

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

a. Val av kassör på två (2) år, avgående Carl Strandberg 
Valberedningen föreslår att Carl Strandberg väljs som kassör för en tid av två år 
Bifall till valberedningens förslag att utse Carl Strandberg till kassör för en tid av två år? 

Ja Nej 
  

 
b. Val av två (2) ledamöter på två (2) år, avgående Lisbeth Erlandsson och Inge Harved 
Valberedningen föreslår att Lena Kvant och Lisbeth Erlandssson väljs som ledamöter för en tid av två år 
Bifall till valberedningens förslag att utse Lena Kvant och Lisbeth Erlandssson som ledamöter för en tid av 
två år? 

Ja Nej 
  

 
c. Val av tre (3) suppleanter på ett (1) år, avgående Yvonne Carlsson, Lena Kvant och Sören Henriksen 
Valberedningen föreslår att Tobias Berg, Mats Höjman och Sören Henriksen väljs som suppleanter för en 
tid av ett år 
Bifall till valberedningens förslag att utse Tobias Berg, Mats Höjman och Sören Henriksen som suppleanter 
för en tid av ett år? 

Ja Nej 
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d. Val av en (1) revisor på två (2) år, avgående Karin Sannum 
Valberedningen föreslår att Karin Sannum väljs som revisor för en tid av två år 
Bifall till valberedningens förslag att utse Karin Sannum till revisor för en tid av två år? 

Ja Nej 
  

 
e. Val av en (1) revisorssuppleant på ett (1) år, avgående Mats Höjman 
Valberedningen föreslår att Yvonne Carlsson väljs som revisorssuppleant för en tid av ett år 
Bifall till valberedningens förslag att utse Yvonne Carlsson som revisorssuppleant för en tid av ett år? 

Ja Nej 
  

 
f. Val av två (2) studieorganisatörer, avgående Kerstin Almqvist och Lisbeth Erlandsson 
Valberedningen har inte funnit några intressenter till dessa befattningar. Punkten utgår. 
 
g. Val av två (2) ledamöter i festkommittén på två (2) år, avgående Marie Nyberg och Bodil Malmqvist 
Valberedningen föreslår att Marie Nyberg och Bodil Malmqvist väljs som ledamöter i festkommittén för 
en tid av två år 
Bifall till valberedningens förslag att utse Marie Nyberg och Bodil Malmqvist som ledamöter i 
festkommittén för en tid av två år? 

Ja Nej 
  

 
h. Val av en (1) kontaktperson till idrottssektionen, avgående Rolf Nyberg 
Valberedningen föreslår att Rolf Nyberg väljs som kontaktperson för idrottssektionen för en tid av ett år 
Bifall till valberedningens förslag att utse Rolf Nyberg som kontaktperson för idrottssektionen för en tid av 
ett år? 

Ja Nej 
  

 
i. Val av två (2) personer till valberedningen på två (2) år, avgående Ingvar Hedlund och Bo Skog 
Styrelsen föreslår att Ingvar Hedlund och Bo Skog väljs som ledamöter i valberedningen för en tid av två 
år 
Bifall till styrelsens förslag att utse Ingvar Hedlund och Bo Skog som ledamöter i valberedningen för en tid 
av två år? 

Ja Nej 
  

 

17. Årsmötet avslutande* 

 


