
POSTRÖSTNING Årsmöte 2020 

2020 är inget vanligt år. För att begränsa smittspridningen av Covid-19 har Regeringen 
infört en ny temporär lag som möjliggör för ekonomiska föreningar att hålla årsmöte 
genom poströstning eller via livesändning. Styrelsen har valt att genomföra årsmötet med 
poströstning och samtliga bilagor med information som skickades den 4 mars med förra 
kallelsen bifogas här igen.  

Du deltar i årets årsmöte genom att kryssa det du vill lämna din röst på nedan. Därefter 
skickar du in detta ifyllda formulär till oss. Antingen via e-post, post eller läggs i Styrelsens 
postlåda.  

  JA 
styrelsens/ 

valberedningens 
förslag 

NEJ 
styrelsens/ 

valberedningens 
förslag 

Avstår 

1 Mötets öppnande    
2 Parentation (vi minns de som lämnat oss under 2019 genom en tyst minut) 
3 Mötets behöriga utlysande 

Kallelse ska skickas ut tidigast sex 
veckor före och senast två veckor före 
stämman. E-post och brev skickades 
den 4 mars. Anslag finns på 
anslagstavlorna och på 
sommarbyntornet.se, samt bifogas 
detta underlag. 
 
Bifall till att stämman blivit i 
stadgeenlig ordning utlyst? 

   

4 Godkännande av dagordning    
5 Val av ordförande för mötet 

Valberedningen föreslår Ralf Grahn 
   

6 Val av sekreterare för mötet 
Valberedningen föreslår sittande 
Rebecka Chytraeus 

   

7 Val av två justerare tillika 
rösträknare 
Valberedningen föreslår Anki Grahn  

   

 Valberedningen föreslår Pia Tallberg    
8 Verksamhetsberättelse 

Godkännande av 
verksamhetsberättelse?  
(Bifogas detta underlag) 

   

9 Kassaberättelse 
(Bifogas detta underlag) 

   



10 Revisionsberättelse 
Godkännande av revisionsberättelse? 

   

11 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Frågan om ansvarsfrihet är 
obligatorisk. 
 
Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen? 

   

12 Fastställande av resultat- och 
balansräkning 
(Bifogas detta underlag)  
 
Bifall till fastställelse av resultat- och 
balansräkning? 

   

13 Disponering av eventuell vinst 
Styrelsen föreslår att de vinstmedel 
som står till förfogande balanseras i ny 
räkning 3 281kr och 160 000 kr till 
underhållsfonden.  
 
Bifall till styrelsens förslag om 
resultatdisposition? 

   

14 Arvoden åt styrelse och revisorer 
Valberedningen föreslår samma som 
föregående år, ett prisbasbelopp att 
fördela inom styrelsen (47 300 kr) 
 
Bifall till valberedningens förslag om 
arvoden åt styrelsen? 

   

Valberedningen föreslår 2 000 kr åt 
revisorn.  
 

Bifall till valberedningens förslag om 
arvode åt revisorn? 

   

15 Val av styrelse och suppleanter 
Styrelsen konstituerar sig själv.  
 
Nuvarande styrelse: 
Ralf Grahn ledamot, avgår 
Rebecka Chytraeus ledamot, (omval) 
Ulla de Silva ledamot, avgår 
Göran Persson ledamot, avgår 
Anders Tallberg suppleant 
 
Valberedningen föreslår att: 

   

Anders Tallberg väljs till ledamot på 2 
år.   

Bifall till valberedningens förslag? 

   



Linda Nilsson väljs till ledamot på 1 år. 
Bifall till valberedningens förslag? 

   

Rebecka Chytraeus väljs till ledamot på 
2 år. Bifall till valberedningens förslag? 

   

Ylva Lindbom väljs till ledamot på 1 år. 
Bifall till valberedningens förslag? 

    

 1 ledamotsplats vakant, bordläggs till 
sommarmötet. Förslag lämnas till 
valberedningen. 

   

 Christer Kärreberg väljs till suppleant 
på 1 år. Bifall till valberedningens 
förslag? 

   

 Lisbeth Svensson väljs till suppleant på 
1 år. Bifall till valberedningens förslag? 

   

16 Val av revisorer och suppleanter 
Valberedningen föreslår: 
 

   

Ingvar Winér revisor 
Bifall till valberedningens förslag? 

   

1 vakant plats revisorssuppleant, 
bordläggs till sommarmötet. Förslag 
lämnas till valberedningen. 

   

17 Val av valberedning 
Styrelsen föreslår att: 

   

 Göran Lindell väljs på 1 år. 
Bifall till styrelsens förslag? 

   

 1 vakant plats, bordläggs till 
sommarmötet. Förslag lämnas till 
valberedningen. 

   

18 Fastställande av budget och avgifter för kommande år 
Total arrendeavgift till Helsingborg Stad fördelat på m2 respektive stuga: 204 200 
kr enligt avtal. 
Driftkostnad oförändrad: 3 644 kr 
Pliktavgift oförändrad: 2 000 kr 
 
Bifall för styrelsens förslag?                          £ Ja 

19 Motioner som inkommit i 
stadgeenlig tid 

Inga motioner 
har inkommit 

  

20 Ändring av stadgarna och 
ordningsreglerna 

Bordläggs till 
sommarmötet 

  

21 Mötets avslutande    
 

  



Vi tackar för att du är med och tar beslut och gör din röst hörd i vår koloniförening! 
Protokoll från denna poströstning kommer att finnas tillgängligt på anslagstavlorna och på 
webbplatsen sommarbyntornet.se. 

E-postadressen är postrost@sommarbyntornet.se. 
Postadressen är:  
Sommarbyn Tornet c/o Ulla de Silva 
Frontgatan 6 
254 56 Helsingborg 

/Styrelsen 

 

Ditt namn: ____________________________________________ 

 
Din kolonistugeadress: _________________________________ 

 

Observera att det endast är ett (1) formulär per stuga som ska skickas in.  

Denna poströstning måste vara föreningen senast tillhanda måndagen den 15 juni 
2020. 


