
Hej alla medlemmar! 
 
Samtidigt som vi alla förbereder odlingarna, behöver vi också förbereda val till 
förtroendeposter i föreningen, såsom styrelseledamöter, revisorer och valberedning. 
 
Styrelsens uppgift  är att leda föreningens verksamhet, se till att beslut verkställs och att 
avtal och regler efterföljs.  
 
Den representerar föreningen utåt i kontakt med Koloniträdgårdsförbundet och med vår 
hyresvärd, Stockholms stad, formulerar en verksamhetsplan till årsmötet och gör ett 
budgetförslag kopplat till den. 
 
På årsmötet redogör styrelsen för det gångna året genom att för medlemmarna presentera 
en verksamhetsberättelse samt redovisa resultat- och balansräkning. 
 
Styrelsen består av sju ledamöter varav två av dem är firmatecknare. Alla ledamöter väljs 
på två år och i en ordning så att hälften av dem avgår vartannat år. 
På så sätt sitter alltid hälften kvar när de nya ledamöterna väljs in. 
 
Den ena firmatecknaren är kassör. Vanligtvis brukar den andra vara ordförande, men just 
nu har vi valt att prova en annan modell så att arbetsuppgifterna lättare kan fördelas inom 
gruppen. 
 
Övriga ledamöter kan vara: sekreterare, studieorganisatör, köansvarig, den som visar 
lotter och skriver kontrakt. 
 
Föreningen väljer vid årsmötet, även två revisorer vilka följer styrelsens arbete, 
räkenskaper och förvaltning under året. 
 
De avger sedan revisionsberättelse på årsmötet över hur styrelsens arbete fungerat samt 
föreslår om ansvarsfrihet ska tillstyrkas eller inte. 
 
Arvode utgår för samtliga uppdrag. 
 
Valberedningen förbereder nu val till dessa poster. 
 
Vi kommer att under sommaren ha uppsökande verksamhet, det vill säga vi kommer att 
hälsa på er på lotterna för att höra hur ni ser på föreningen, på framtiden i och för den.  
Ni kan också komma till oss! 
 
Är du sugen på att ställa upp för val eller vet du någon du tycker skulle passa? 
 
Valbar är medlem eller nära anhörig till medlem. Nära anhörig ska vara myndig, delaktig i 
odlingen och aktiv i föreningen. 
En person per lott kan inneha förtroendeuppdrag. 
 

 



Väl mött! 
 
Marianne Resare lott 58 
Susanne Wiberg lott 29 

 


