
Namn 

Lottnummer 

Datum 

Koloniföreningen Linnea Poströstning Årsmötet 2020 
För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har föreningens styrelse 
beslutat att genomföra årsmötet via poströstning. Beslutet har tagits med hänvisning till de 
rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gett ut. Styrelsen har konsulterat 
Koloniträdgårdsförbundet i ärendet. 

 
Tid: det valda presidiet räknar röster, upprättar röstlängd och upprättar protokoll 
 7 september 
 
Kallelse till ordinarie föreningsstämma skickades ut vecka 9. Årsbok och handlingar till ordinarie 
föreningsstämma sändes ut vecka 9. Styrelsen beslöt om förlängd motionstid till 15 maj. 
 
 
Årsmötets genomförande 

1. Med tanke på den rådande situationen och med beaktande av föreningsstämmans genomförande bifogas 
följande kompletterande handlingar med poströstningsformuläret: 

a. Föredragningslista 
b. Valberedningens förslag till presidium, justeringspersoner samt reviderat förslag till 

styrelseledamöter 
c. Reviderat förslag till budget för 2020 med tanke på den rådande pandemin 
d. Fullmakt 
e. Styrelsen föreslår till valberedning: Lars Holmgren (omval), Elisabeth Käll-Lindberg (omval) och 

Helene Holmqvist (nyval) 
2. Enligt stadgarna gäller följande: ” Varje medlem äger rätt att delta i Föreningsstämma och har där en röst. 

Medlem kan uppdra åt annan myndig familjemedlem eller annan föreningsmedlem att utöva sin rösträtt 
genom fullmakt vid föreningsstämman. Ingen medlem kan dock företräda mer än ytterligare en medlem 
vid Föreningsstämman” 

3. Poströsterna skall vara föreningen tillhanda senast 31 augusti 2020.  
4. Majoritetsbeslut tillämpas vid samtliga punkter 
5. Finns alternativa förslag lämnas dessa med angivande av punkt på föredragningslistan sist i formuläret. 
6. Den 7/9 sammanträder det valda presidiet, ordförande, sekreterare och justeringspersoner/rösträknare 

och upprättar röstlängd, räknar poströster och upprättar protokoll. 
 
 

 

 

 

 

 



Numren hänför sig till punkterna på den utsända föredragningslistan.  

 

1. Godkänns att Årsmötet anses för öppnat i och med att det valda presidiet sammanträder 
Ja 
Nej 

2. Godkänns att presidiet den 7/9 upprättar röstlängden som sedan läggs till protokollet 
Ja 
Nej 

Kan den med formuläret utsända föredragningslistan godkännas 
Ja 
Nej 

 
3. Kan mötet anses stadgeenliga utlyst (kallelse utsänd med årsboken). 

Ja 
Nej 

 
4. Godkänns valberedningens förslag till presidium 

Ja 
Nej 

 
5. Godkänns valberedningens förslag till två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet  

Ja 
Nej 

 
6. Godkänns Verksamhetsberättelsen (Förvaltning och Ekonomi) 

Ja 
Nej 

 

7. Godkänns revisorernas berättelse 
Ja 
Nej 

 

8. Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet 
Ja 
Nej 

 
9. Kan Balansräkning och Resultaträkning fastställas.  

Ja 
Nej 

 
10.Kan föreningens underskott enligt Balansräkningen, enligt styrelsens förslag, läggas i löpande 
räkning 

Ja 
Nej 

 
 



11. Kan föreslagna avgifter fastställas
Ja
Nej

12. Godkänns föreslagna arvoden till styrelse, revisorer och valberedning
Ja
Nej

13. Godkänns styrelsens förslag till reviderad budget för 2020 med anledning av den rådande
pandemin.

Ja 
Nej 

14.Kan presentationen av Valberedningens reviderade förslag till styrelse läggas till handlingarna
Ja
Nej

15. Godkänns Val av kassör enligt valberedningens förslag
Ja
Nej

16. Godkänns Val av styrelse enligt valberedningens reviderade förslag
Ja
Nej

17. Godkänns Val av revisorer enligt valberedningens reviderade förslag

Ja
Nej

18. Godkänns styrelsens förslag till valberedning
Ja
Nej

19. Godkänns förslaget till Beslut om reparationer och underhåll
Ja
Nej

20. Motioner. Godkänns att inlämnade motioner och styrelsens svar behandlas vid det ordinarie
årsmötet 2021

Ja 
Nej 

21. Mötet avslutas.



Alternativa förslag:


	Tom sida

	Namn: 
	Lottnummer: 
	Datum: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Text44: 


