
Från: Enskede gårds koloniträdgårdar <enskedegardskoloni@gmail.com>
Skickat: den 28 december 2022 21:26
Till: Enskede gårds koloniträdgårdar <enskedegardskoloni@gmail.com>
Ämne: Kallelse till årsmöte samt information om motionsrätt 

Hej medlemmar!

Ni inbjuds härmed till årsmöte i föreningen Enskede gårds koloniträdgårdar.

När: Söndagen den 19 februari kl 16.00

Det bjuds på fika från kl 15.30 (obs. anmälan önskas)

Var: Planterarvägen 11, Enskede gård. Det är en kvarterslokal på n.b.

Hållpunkter inför mötet:

Senast den 22 januari vill vi ha in era motioner

Senast den 8 februari skickar vi ut årsmöteshandlingarna

Senast den 12 februari vill vi ha in anmälan om närvaro på årsmötet, till 

enskedegardskoloni@gmail.com

Dagordning:

1.Mötets öppnande och fråga om kallelsen skett enligt stadgarna.

2.Fastställande av röstlängd och dagordning.

3.Val av ordförande att leda mötet

4.Val av protokollförare.

5.Val av justerare, tillika rösträknare.

6.Styrelsens förvaltningsberättelse.

7.Fastställande av balansräkning och resultaträkning.

8.Revisorernas berättelse.

9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10.Beslut i anledning av föreningens över- och underskott enligt balansräkning.

11.Behandling av motioner och förslag.

12.Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter.

13.Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter.

14.Val av ordförande, kassör och övriga styrelsemedlemmar och suppleanter.

15.Val av revisorer och suppleanter.

16.Val av ledamöter i valberedningen

17.Övriga ärenden.

18 Mötets avslutande

Vänliga hälsningar / Styrelsen

mailto:enskedegardskoloni@gmail.com


Motionsrätt

Nu är det dags att skriva och skicka in motioner till  årsmötet i februari. Senast den 22

februari vill vi ha era motioner för att ta ställning till och sedan sammanställa till årsmötet

den 19 februari

Tänk på att en motion ska vara tydlig och konkret. Beskriv kort bakgrunden till ditt förslag

och för fram dina argument så sakligt som möjligt, slutligen ett tydligt förslag till beslut så

att medlemmarna vet vad de har att ta ställning till.

Styrelsen har inte möjlighet att undersöka möjligheten för det ena och det andra, det för-

väntas motionären ha gjort innan hen ger ett konkret förslag till årsmötet att ta ställning till.

Styrelsen, Enskede gårds koloniträdgårdar


