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Underlag inför poströstning till Ärtholmens Sommarstad 
ordinarie årsmöte 2021-03-24 
Som vi tidigare informerat om kommer årsmötet 2021 att ske genom poströstning.  

Tillsammans med detta underlag finns bilagt fullständiga handlingar med föredragningslista, 
verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning etc.  

Till årsmötet 2020 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 2022. 

Ordinarie årsmöte i Ärtholmens Sommarstad kommer att hållas 2021-03-24 

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. Epostadress: artholmen.styrelsen@artholmen.org  

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSTRÖSTNING 

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

Poströsten skall lämnas i postlådan vid vaktmästarexpeditionen eller postas till Ärtholmens Sommarstad, 
Ärtholmsvägen 99, 215 69  MALMÖ eller inskannad som pdf via epost till artholmen.styrelsen@artholmen.org, 
senast 2021-03-17 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 2021-03-24. 

Du röstar genom att markera rutan Ja eller Nej om du bifaller styrelsens förslag eller inte. Om du vill avstå från 
att rösta under någon punkt markera då 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 

__________________  _________________ 



 

 



 

 

DAGORDNING 

1. Mötets öppnande* 

2. Upprättande av förteckning över inlämnade poströstningshandlingar* 
Information: de som poströstar med giltig poströst kommer att ingå i röstlängden. 

3. Fastställande av dagordning 
Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning. 
Bifall till styrelsens förslag till dagordning? 

Ja Nej 
  

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

Ja Nej 
  

5. Anmälan av mötesordförandens val av protokollförare* 

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

Ja Nej 
  

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

Ja Nej 
  

8. Verksamhetsberättelse för år 2020* (se bilaga) 

9. 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 
  

10. Beslut om föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen 
Styrelsen föreslår att föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen överförs till ny 
balansräkning.  
Bifall till att föreningens vinst överförs till ny balansräkning? 

Ja Nej 
  

11. Revisorernas berättelse* (Se bilaga) 
 

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 2020? 

Ja Nej 
  

 



 

13. Motionsbehandling (Se årsmöteshandlingarna) 
Motion 1 
Installation av torkskåp i tvättstugan 
Styrelsen föreslår att motionen tillstyrkes 
Ja Nej 
  

 
 Motion 2 
 Förbjuda användandet av plastkonfetti 
 Styrelsen föreslår att motionen tillstyrkes 
Ja Nej 
  

 
Motion 3 
 Störningar nattetid från festlokalen 
 Styrelsen föreslår att motionen avslås 
Ja Nej 
  

 
Motion 4 
 Ändrade tider för öppna grindar 
 Styrelsen föreslår att motionen avslås 
Ja Nej 
  

 
Motion 5 
 Ärtholmens hemsida 
 Styrelsen föreslår att motionen tillstyrkes 
Ja Nej 
  

 
Motion 6 
 Städdag 
 Styrelsen föreslår att motionen avslås 
Ja Nej 
  

 
 
Motion 7 
 Grannsamverkan 
 Styrelsen föreslår att motionen avslås 
Ja Nej 
  

 
 

Motion 8 
 Ändrade datum för vatten avstängning och påsättning 
 Styrelsen föreslår att motionen avslås 
Ja Nej 
  

 
14. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer samt andra eventuella arvoden 

Styrelsen föreslår arvoden upp till totalt tre basbelopp, fn 3 x 47.600 kr. 

Bifall till styrelsens förslag gällande arvoden? 

Ja Nej 
  



 

15. Verksamhetsåret 2020* 
 

16. Budget 2021*  

17. Val av styrelseledamöter, suppleanter och övriga förtroendevalda 

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

Ja Nej 
  

 
b. Val av två (2) ledamöter på två (2) år, avgående Margareta Elving och Jörgen Palm 
Valberedningen föreslår att Margareta Elving och Jörgen Palm väljs som ledamöter för en tid av två år 
Bifall till valberedningens förslag att utse Margareta Elving och Jörgen Palm som ledamöter för en tid av 
två år? 

Ja Nej 
  

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

Ja Nej 
  

 
d. Val (fyllnadsval) av en (1) revisor på ett (1) år, avgående Karin Sannum 
Valberedningen föreslår att Yvonne Carlsson väljs som revisor för en tid av ett år 
Bifall till valberedningens förslag att utse Yvonne Carlsson till revisor för en tid av ett år? 

Ja Nej 
  

 
e. Val av en (1) revisor på två (2) år, avgående Ann-Christin Kortz 
Valberedningen föreslår att Ann-Christin Kortz väljs som revisor för en tid av två år 
Bifall till valberedningens förslag att utse Ann-Christin Kortz som revisor för en tid av två år? 

Ja Nej 
  

 
f. Val av två (2) revisorssuppleanter på ett (1) år, avgående Yvonne Carlsson och Claes Carlsson 
Valberedningen föreslår att Ann-Kristin Mattsson och Kerstin Andersson väljs som revisorssuppleanter för 
en tid av ett år 
Bifall till valberedningens förslag att utse Ann-Kristin Mattsson och Kerstin Andersson som 
revisorssuppleanter för en tid av ett år? 

Ja Nej 
  

 
g. Val av två (2) studieorganisatörer på ett (1) år, f.n. vakant 
Valberedningen föreslår att Ingrid Grahn och Mia Erichs väljs som studieorganisatörer för en tid av ett år 
Bifall till valberedningens förslag att utse Ingrid Grahn och Mia Erichs som studieorganisatörer för en tid 
av ett år? 

Ja Nej 
  

 



 

h. Val av två (2) ledamöter i festkommittén på två (2) år, avgående Ulf Persson och Claes Carlsson 
Valberedningen föreslår att Ulf Persson och Claes Carlsson väljs som ledamöter i festkommittén för en tid 
av två år 
Bifall till valberedningens förslag att utse Ulf Persson och Claes Carlsson som ledamöter i festkommittén 
för en tid av två år? 

Ja Nej 
  

 
i. 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 
  

 
j. Val av en (1) person till valberedningen på två (2) år, avgående Bengt Kortz 
Styrelsen föreslår att Bengt Kortz väljs som ledamot i valberedningen för en tid av två år 
Bifall till styrelsens förslag att utse Bengt Kortz som ledamot i valberedningen för en tid av två år? 

Ja Nej 
  

 

18. Fastställande av ordningsföreskrifter (Se bilaga) 
 

Ja Nej 
  

19. Årsmötet avslutande* 

 


