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Tuna koloniträdgårdsförening 

Årsmöte	söndagen	den	29	mars	2020	kl	13.00	

Lokal:	Tunabergsskolans	matsal	

Förslag	till	dagordning	

1. Mötet	öppnas

Parentation

2. Dagordningen	godkänns

3. Kallelsen	till	årsmötet	godkänns

4. Val	av	presidium	för	årsmötet:	ordförande,	sekreterare,

två	justerare	och	rösträknare

5. Röstlängden	fastställs

6. Styrelsens	verksamhetsberättelse	och	årsredovisning	för	2019

7. Revisionsberättelse

8. Resultat-	och	balansräkning	fastställs

9. Disposition	av	vinst	enl	balansräkningen	fastställs

10. Styrelsens	ansvarsfrihet	för	2019	beviljas

11. Arvoden	för	styrelsen,	revisorerna	och

sakkunniga	för	2020	fastställs

12. Årsavgiften	för	2021	fastställs

13. Underhållsplan

14. Budget	för	2020	fastställs

15. Ev	motioner/interpellationer
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16. Val	av	styrelse:

a. Ordförande 2	år	

b. Kassör 1	år	(fyllnadsval)	

c. Två	ledamöter	 2	år

d. Tre	ersättare	 1	år

17. Val	av	revisorer

a. En	ordinarie

b. En	ersättare

18. Val	av	byggkommitté

19. Val	av	övriga	funktionärer

20. Val	av	valberedning

21. Städdagar

22. Förslag	till	ändringar	i	föreningens 
stadgar, se bilaga 1

23. Övriga	frågor

24. Mötet	avslutas

Kaffe	serveras	vid	lämpligt	tillfälle	
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    Verksamhetsberättelse 2019 
 

    Tuna koloniträdgårdsförening 
 

Styrelsen  
har bestått av ordinarie ledamöterna Karin Bohlin, Hans Borg, John Flemström, Agnetha 
Fors Ekander, Ann-Kristin Moberg Fransson, Mia Thorselius och Tone Tingsgård samt 
ersättarna Lotta Andersson (t o m 2019-03-30), Patrik Dohlmar, Christian Pedersen och 
Johnny Svahn (fr o m 2019-03-30)   
 
Revisorer  
har varit Mikael Wingård och Kent Bäckström med Solveig Rosén som ersättare. 
 
Valberedningen  
har bestått av Anders Söderberg, Lotta Andersson och Ulf Pettersson 
 
Sammanträden 
Styrelsen har genomfört 10 protokollförda sammanträden och 1 planeringsmöte under 
verksamhetsåret.  
Styrelseutbildning med Studiefrämjandet genomförd 12 februari 
Föreningen har genomfört ordinarie årsmöte 30 mars och traditionellt sommarmöte 17 
augusti. Städdagarna var 27 april och 28 september. 
 
Nya medlemmar 
Under året har 18 nya medlemmar beviljats inträde i föreningen. Två välbesökta 
informationsmöten för nya medlemmar har hållits den 12 juni och 4 september i 
föreningshuset, dit även gatuvärdarna var inbjudna.  

  
Hemsidan  
Karin Bohlin har hållit i ett omfattande arbete med att uppdatera och förnya vår hemsida. 
Där finns alla viktiga dokument och information om våra sammankomster.  
 
Nordöstra regionen av Koloniträdgårdsförbundet   
Anders Söderberg har varit ordförande i regionstyrelsen. Regionstyrelsen företräder oss i 
förhandlingar med Uppsala Kommun.  
 
Koloniträdgårdsförbundet  
Tone Tingsgård har varit förbundets representant i och ordförande för Skansens 
kolonikommitté.  
  
Utbildning 
En kurs i kompostering och täckodling (ca 50 deltagare) och två trädberskärningskurser 
(sammanlagt 28 deltagare) har genomförts. 
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Miljöarbetet  
Miljögruppen har bestått av Anders Styf, Eva Hedlund, Ylva Lindahl och Bengt Fladvad. 
Gruppens arbete ledde till att föreningen kunde skicka in en ansökan om grundnivån vad 
gäller miljöcertifiering i december. 
  
Bikupor 
Bikuporna med Leif och Bina har stått vid förrådshuset på södra området och honung 
därifrån har funnits till försäljning. 
 
Byggnadsfrågor 
20 ansökningar om bygglov har lämnats in till byggnadskommittén. Styrelsen har fattat 
det formella beslutet om bygglov, som gäller ett år från beslutsdatum.  
 
Avfall, sophämtning 
Vår sopanläggning har fungerat bra.  
 
Föreningshuset  
Föreningshuset har använts flitigt för egna arrangemang. Dessutom har 13 uthyrningar 
genomförts. Maria Back har hållit i bokningen.   
Uppfräschning av toaletterna på utsidan av föreningshuset har genomförts under hösten. 
Under december upptäcktes läckage i källaren i Föreningshuset (åtgärdades 2020). 
 
Loppis 
Välbesökta loppisar har anordnats vid två tillfällen, 15  juni och 3 augusti, den första 
lockade flest både säljare och köpare. Loppisgruppen har hållit i arrangemangen. 
  
Sanitetsbyggnaderna 
Städningen av sanitetsutrymmena har skötts av en stor grupp kolonister under ledning av 
Kristina Stenson och Kerstin Jansson på södra området samt av Christina Axelsson på 
norr-norra. 
 
Underhåll 
Besvärande läcka i kommunala vattenledningen upptäcktes under oktober vilket ledde till  
omfattande grävningsarbete på festplatsen. Inköp av ny gräsklippare har gjorts 
 
Syneförrättning 
En syneförrättning genomfördes av styrelsen under september månad. Den visade ett i 
huvudsak gott resultat. Det fåtal som inte hörsammat styrelsens uppmaningar har fått 
förnyad påstötning. 
 
Sista april 
På grund av den omfattande torkan under våren beslutades att kasarna inte fick tändas den 
30 april. Det som samlats för att brännas kunde eldas upp den 3 maj efter att särskilt 
tillstånd inhämtats från miljökontoret. 
 
Midsommar 
Stort deltagande. Vädret var gynnsamt. Fyrisgillets dansare och spelmän bjöd på 
uppvisning. Ingvar Hübbinette och Jim Olofsson spelade dragspel och klarinett till dansen 
runt stången som leddes av Anders Söderberg. 
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Serveringsgruppen sålde kaffe med bröd och gräddade våfflor som hade en strykande 
åtgång. Godispåsarna räckte och blev över. Många lotter såldes. Fem-kampen var populär. 
 
 
Sommarmötet 
Den 17 augusti hölls årets sommarmöte med ett 80-tal deltagare. 
Det ägnades åt diskussion om städdagarnas förläggning samt åt information om 
kulturväxtodlingen av André Hesselbäck. 
Serveringsgruppen ordnade med förtäring. 
 
Anslagstavlor 
Våra anslagstavlor vid grindarna har fräschats upp med nya glas.  
 
Städdagar  
Många medlemmar har gjort sin arbetsplikt på våra städdagar den 27 april samt 28 
september, och de som inte kunnat vara med då har utfört sin plikt vid andra tillfällen. 
Årsmötet beslutade att ha en reservdag för vårstädningen för att lite kunna parera vädret.  
Styrelsen testade under året ett försöka att kalla hälften av medlemmarna till städdag på 
våren och andra hälften till hösten och det testet föll väl ut. 
Gatuvärdarna har ansvarat för att arbetsplikten prickats av samt har hållit i 
arbetsledningen på var sina områden under städdagarna. 19 medlemmar har debiterats en 
kostnad av 1 000 kr för utebliven närvaro. 
 
Parkeringsplatser 
Antalet p-platser räckte till även under 2019. Skötseln lämnar en del övrigt att önska för 
flera av dem. 

 
Farthinder 
Ytterligare ett farthinder har placerats ut - på Vallmovägen. 
 
Spelmansträff 
En spelmansstämma genomfördes den 1 september i föreningshuset med många spelmän 
och fler åhörare än tidigare. 
 
Tunabergskyrkan  
Föreningen fortsatte sitt goda samarbete med Tunabergskyrkan, vilket innebar 
söndagsgudstjänster 7 juli och 4 augusti.  
 
Uppsala kommun  
Föreningen har haft en hel del kontakter med kommunen under året. Det har gällt sjuka  
träd, vattenräkningar och badbryggor och erfarenheterna är inte bara positiva. 
 
Parkskötseln 
Odlingslottsområdet Tunabergsodlarna hade sagt upp avtalet om skötsel, men ändrade sig 
och fick begärd hjälp.  
 
Skördefest 
Serveringsgruppen tog initiativ till att ordna en skördefest på eftermiddagen av höstens 
städdag. Anslutningen var inte överväldigande.   
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Slutord 
2019 började kolonisäsongen mycket torrt och kasen/kasarna på Valborg ställdes in. Och 
liksom 2018 fanns det inte mycket att göra på vårstäddagen. Midsommarfirandet var 
mycket välbesökt och serveringsgruppen gladde besökarna med våfflor. Toalettstädningen 
sköttes återigen av kolonisterna själva under hela sommaren och resultatet var gott. 
Underhållsgruppen fick nya utmaningar: dels en vattenläcka som krävde omfattande 
grävarbete på festplatsen, dels en översvämning i Föreningshusets källare som krävde nya 
pumpar.  
 
Styrelsen vill liksom tidigare år rikta ett stort tack till ALLA som bidragit till 
verksamheten.  Det är de mångas insatser som gör livet på kollan speciellt. De ger 
dessutom som bonus att våra avgifter hålls nere. 
  
 

Uppsala 2020-02-26 

 

 

Tone Tingsgård         Mia Thorselius               John Flemström           

 

Hans Borg            Ann-Kristin Moberg Fransson 

 

Karin Bohlin        Agnetha Fors-Ekander 
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2018 Utfall 2019 Utfall 2020
Föreningshuset
Översyn av elledningar 2 000
Värmepump
Föreningshuset, utv. 120 000 0 110 000 110 000
Föreningshuset, el
Föreningshuset. Inv. 6 000 27 000

Pumphusen
Måln, byte av panel 10 000 0 0

Vatten o avlopp 
Rep. av pumpar 37 000 164 000 25 000 30 000 15 000
Underhåll v/a ledningar
Åvatten systemet

Vägar
Övrigt underhåll 10 000 5 000 10 000 15 000 10 000

Förråd
Målning, södra och norra
Underhåll, norr-norra
Byte panel 0 0

Fordon
Motorgräsklippare 4 000 4 000 4 000 30 000 27 000
4-hjuling 0 0
Bilkärra 0 0

Markarbeten
Trädfällning 10 000
SUMMA 181 000 179 000 159 000 104 000 162 000

Underhållsplan Koloniträdgårdsföreningen Tuna upa 2018-2020
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(Belopp i tkr) Budget Utfall Budget
Resultaträkning 2019 2019 2020

Intäkter
Årsavgifter 912     912     912     
Arrendeavgifter 650     650     750     
Inträdesavgifter 20    18    20    
Parkeringsavgifter 40    45    45    
Arbetspliktavgifter 25    19    20    
Avgifter bygglov 10    10    10    
Lotterier 10    7    10    
Café, mm 10    14    10    
Uthyrning föreningslokal 40    32    34    
Uthyrning bilsläp, traktor 11    17    13    
Skötsel av å-parken -     2    -     
Grusförsäljning 3    4    3    
Övriga intäkter 7    12    10    
S:a intäkter 1 738    1 742    1 837    

Kostnader
Driftskostnader
Arrende Uppsala Kommun 650-  650 -  750 -  
Avgift Koloniträdgårdsförbundet 107-  107 -  107 -  
Vatten/avlopp 8-   36-  15-  
El 132-  113 -  120 -  
Sophantering 12-  12-  12-  
Rep. och underhåll byggnader 110-  27 -  110-  
Inköp grus 10-  20-  10-  
Inköp lotterier 7-   4-   5-   
Inköp café m.m. 7-   8-   7-   
Inköp fika medlemssktiviteter 5-   3-   5-   
Reparation vattenpump, ledningar 25-  30-  15-  
Förbrukningsmaterial m m 31-  44-  35-  
Förbrukningsinventarier 10 -  10-  10-  
Underhåll inventarier 5-   25-  10-  
Kostnader gräsklippare 9-   10-  7-   
Försäkringar 18-  19-  19-  
Trycksaker 5-   11-  6-   
Porto 9 -   9-   5-   
Hemsida, bredband 5-   4-   4-   
Övriga driftskostnader 35-  44-  30-  

S:a driftskostnader 1 200- 1 186- 1 282-

Styrelsearvoden 128 -  128 -  131 -  
Övriga arvoden 66 -  67-  67-  
Arbetsgivaravgifter 41-  38-  42-  

S:a arvoden 235-  233-  240-  

Avskrivningar 266-  292 -  292 -  

S:a kostnader 1 701-  1 711-  1 814-  

Rörelseresultat 37    31    23    

Ränteintäkter
Räntekostnader
Räntekostnader 35-  25-  20-  

Årets resultat 2    6    3    

Budget Koloniträdgårdsföreningen Tuna upa
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Koloniträdgårdsföreningen TUNA u p a 
Valberedningens förslag till styrelse och 

övriga funktionärer under år 2020 

Styrelse 
Ordförande Ylva Lindahl Vallmovägen 135 Nyval 2022 
Kassör Susan Gallone Astervägen 216 Fylv Nyv 2021 
Ledamöter Karin Bohlin Dahlievägen 323 Kvarstår 2021 

Agnetha Fors Ekander Rosenvägen 175 Kvarstår 2021 
Hans Borg Tulpanvägen 61 Kvarstår 2021 
Ann-Kristin Moberg Fransson Tulpanvägen 36 Omval 2022 
John Flemström Dahlievägen 308 Omval 2022 

Suppleanter Ulla Wik Dahlievägen 329 Nyval 1 år 
Patrik Dohlmar Tulpanvägen 32 Omval 1 år
Johnny Swahn Astervägen 224 Omval 1 år 

Revisorer 
Ord. Mikael Wingård Astervägen 230 Kvarstår 2021 

Göran Carlsson Vallmovägen 136 Nyval 2022 
Suppleant Solveig Rosen Dahlievägen 354 Omval 1 år 

Övriga funktionärer 
Gatuvärdar 

Anders Styf Krokusvägen 23 Snödropp-Krokusv 
Anna Jonsson Tulpanvägen 60 Tulpanvägen 
Mikael Lindblom Irisvägen 86 Irisvägen 
Kristina Carlsson Vallmovägen 126 Vallmovägen 
Charlotte Maherzi Pionvägen 151 Pionvägen 
Bengt Fladvad Rosenvägen177 Rosenvägen 
Mikael Wingård Astervägen 230 Astervägen 
Christer Ekman Bellisvägen 236 Bellisvägen 
Ann-Sofie Eriksson Dahlievägen 309 Dahlie/Klintvägen 

Serveringsgruppen 
Mikael Lundström Rosenvägen 172 
Hanna Nilsson Pionvägen 147 
Irma Delborn Vallmovägen 131 
Lise-Lott Akdogan Vallmovägen 130 
Gimena Gonzales Rosenvägen 191 
Birgitta Winkler Rosenvägen 192 
Tania Langerova Vallmovägen 109 

Flagghissning 
Karl-Åke Mård Rosenvägen 171 
Hans Eriksson Rosenvägen 197 

Uthyrning 
Magdalena Åslund Astervägen 204 
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Toaletter, ansvariga 
Södra omr. Kristina Stenson Irisvägen 80 
Norr-Norra Kristina Axelsson Dahlievägen 312 
Midsommarstång 
 Anders Söderberg Dahlievägen 329 
 Ulf Pettersson Astervägen 229 
 Leif Fransson Tulpanvägen 36 
 Erik Lundén Vallmovägen 120 
 Anders Olsson  Irisvägen 94 
Parkering 
 Hans Borg Tulpanvägen 61 
Grindar/Lås 
 Ulf Pettersson Astervägen 229 
 Gunilla Ulvemalm Tulpanvägen 42 
 Johnny Lindqvist Rosenvägen 182 
 Anders Söderberg Dahlievägen 329 
Nyckelansvarig 
 Ulf Pettersson Astervägen 229 
Snöskottning 
 Ulf Pettersson Astervägen 229 
Gräsklippningsansvarig 
 Johnny Lindqvist Rosenvägen 182 
Klippare Jörgen Ulvemalm Tulpanvägen 42 
 Lars Winder Tulpanvägen 27 
 Mats Ullberg Tulpanvägen 56 
 Lars Moren Astervägen 208 
 Karl-Åke Mård Rosenvägen 171 
 Nikolas Trenser Rosenvägen 193 
 Leif Fransson Tulpanvägen 36 
Maskiner/Pumpar/Vatten 
 Leif Fransson Tulpanvägen 36 
 Anders Söderberg Dahlievägen 329 
 Nikolas Trenser Rosenvägen 193 
 Ulla Uhlin Klintvägen 341 
Miljögrupp  
 Anders Styf Krokusvägen 23 Sammankallande 
 Mia Olde Dahlievägen 311 
 Eva Hedlund Irisvägen 86 
 Bengt Fladvad Rosenvägen 177 
Byggkommitté 
 Ylva Lindahl Vallmovägen 135 
 Jörgen Ulvemalm Tulpanvägen 42 
 Mona Persson Dahlievägen 360 
 Hans Borg Tulpanvägen 61 
Underhållsarbete 
 Jörgen Ulvemalm Tulpanvägen 42 
 Johnny Lindqvist Rosenvägen 182 
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Webbredaktör 
Karin Bohlin Dahlievägen 323 

Boulebana 
Anders Söderberg Dahlievägen 329 
Ulla Wik Dahlievägen 329 

Loppisgrupp 
Christina Carlsson Vallmovägen 126 
Ann-Sofie Svensson Vallmovägen 126 
Tanja Langerova Vallmovägen 109 
Björn Fredlund Vallmovägen 124 

Kasen gruppen 
Göran Flodin Pionvägen 158 Sammankallande 
Kristina Eriksson Tulpanvägen 33 
Ebon Lundmark Tulpanvägen 34 
Titti Ahlkvist Irisvägen 96 
Pia Rautiala Thoren Irisvägen 95 
Sten-Åke Henriksson Tulpan 65 
2-3 personer från Norr-Norra. Christina håller kontakten
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FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV Stadgar för Koloniträdgårdsföreningen Tuna u p a 

§ 1 Föreningens firma är Koloniträdgårdsföreningen Tuna u p a och föreningen har sitt säte i Uppsala 
kommun. 

§ 2 Föreningens ändamål är 
• att av Uppsala kommun arrendera visst område inom Gamla Uppsala församling.
• att efter uppdelning av området i kolonilotter upplåta dessa till sina medlemmar för att av

dem brukas som koloniträdgårdar.
• att till gagn för sina medlemmar upprätthålla god ordning och grannsämja på

koloniträdgårdsområdet samt i övrigt bevaka medlemmarnas gemensamma intressen med
avseende på koloniträdgårdsrörelsens syfte.

• att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att på bästa sätt förvalta
föreningens gemensamma tillgångar och verka för gemensamma nyttigheter som
ekonomiskt gagnar medlemmarna.

§ 3 Till medlem i föreningen kan den antas som har fast bostad inom Uppsala kommun. Styrelsen kan, 
efter särskild ansökan, pröva om medlem kan vara mantalsskriven i annan kommun. 

§ 4 Ansökan om inträde in föreningen prövas av styrelsen och görs skriftligen på av föreningen fastställt 
formulär.  
Den som har beviljats medlemskap i föreningen är skyldig att erlägga fastställd inträdesavgift. 
Om nyttjanderätten till kolonilott övergår till annan person genom arv eller testamente, är den nye 
innehavaren berättigad att inträda som medlem i föreningen om förutsättningarna enligt § 3 är 
uppfyllda. Detsamma gäller om nyttjanderätten till kolonilott övergår till annan person genom 
annan överlåtelse som godkänts av styrelsen. 

§ 5 Den dag då styrelsen har bifallit medlemsansökan anses överlåtaren/säljaren ha utträtt ur 
föreningen, om inte annat sägs. Samma dag anses köparen ha inträtt som medlem i föreningen. 

§ 6 Medlem är skyldig att erlägga de avgifter som föreningen vid ordinarie föreningsstämma har 
fastställt. Följande avgifter kan förekomma: 

1. arrendeavgift; avsedd att täcka föreningens kostnader för arrende och ev. andra
gemensamma driftskostnader för koloniområdets skötsel.

2. andelsavgift i förekommande fall; för att täcka föreningens medelsbehov för investeringar.
Detta innebär att medlemmen är skyldig att solidariskt med övriga medlemmar i föreningen
stå för beslutade ekonomiska åtaganden.

3. medlemsavgift som får uppgå till högst 10 000 kronor.
4. övriga av föreningsstämman beslutade avgifter, t. ex. deposition för nycklar o. dyl.
5. varje medlem skall betala gällande inträdesavgift vid inträde i föreningen.
6. extra debitering för särskilt ändamål.
7. avgift för ej fullgjord arbetsplikt.

Medlem som inte inom 30 dagar efter beslutad sista inbetalningsdag, den 31 mars, har erlagt 
fastställda avgifter och inte heller av styrelsen har beviljats anstånd med detta, kan uteslutas ur 
föreningen. 

§ 7 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sju ledamöter. Val av styrelse 
förrättas på föreningens årsmöte, varvid ordförande och kassör väljs i sådan ordning att de inte 
avgår samma år. 
Valet gäller för en tid av två år. 
Vid årsmötet utses även tre styrelsesuppleanter för ett år. 
Valberedning utses till minst tre ledamöter av årsmötet. 
Två revisorer väljs för två år. De skall avgå vid olika årsmöten. 
Två revisorssuppleanter väljes för ett år vid samma tillfälle. 
Sakkunniga för olika ändamål inom föreningens verksamhetsområden utses efter behov. 
Styrelsen har sitt säte i Uppsala och äger att inför domstol kära och svara. 

Bilaga 1



§ 8 Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. 
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av två ledamöter i förening. 
Styrelsen är beslutsför när minst sex ledamöter är tjänstgörande. 

§ 9 Styrelsen svarar en för alla och alla för en för föreningens tillgångar. Det åligger ordföranden att 
sammankalla styrelsen och leda förhandlingarna. Sekreteraren för protokoll vid förhandlingarna och 
expedierar erforderliga skrivelser. Kassören sköter bokföringen, ansvarar för alla in- och 
utbetalningar, ser till att skatter och avgifter betalas samt gör årsbokslut och deklaration. Denne är 
även skyldig att hålla räkenskaperna tillgängliga när revisorer eller styrelse begär detta. 
Alla av föreningens styrelse utfärdade handlingar och förbindelser skall vara undertecknade med 
föreningens firma samt firmatecknarnas egenhändiga namnteckningar eller digitala signaturer. 
Det åligger styrelsen att övervaka att god ordning och snygghet råder inom koloniområdet samt att 
dessa stadgar, arrendeavtal och övriga av föreningen fattade beslut noga efterlevs. 
Styrelsen äger rätt att ålägga felande medlem de åtgärder som krävs för att ovanstående regler följs. 
Styrelsen håller ordinarie sammanträde en gång per månad. Extra sammanträde hålles när så 
påfordras. 
Styrelseledamot vare fri från ansvar för styrelsebeslut som fattats då denne ej varit närvarande, 
samt om denne skriftligen anmält reservation mot beslutet. 
Styrelseledamot som, utan att ha anmält giltigt förfall, varit frånvarande vid tre på varandra följande 
styrelsesammanträden må uteslutas ur styrelsen och ersättas med suppleant. 

§ 10 Val av styrelse skall ske med slutna sedlar om inte årsmötet enhälligt beslutar att valen kan ske som 
öppen omröstning. Vid lika röstetal avgöres val genom ordförandens utslagsröst. 

§ 11 Räkenskapsåret omfattar kalenderår. Räkenskaperna skall i avslutat skick jämte en av samtliga 
styrelseledamöter underskriven förvaltningsberättelse vara revisorerna tillhanda senast 1 mars. 
Revisionsberättelsen skall vara tillgänglig för styrelsen senast 15 dagar före årsmötet. 

§ 12 Årsmöte avhålls i mars månad enligt styrelsens bestämmande. 
Kallelse till årsmötet skall utgå till medlemmarna tidigast fyra veckor innan årsmötet, dock senast 
två veckor före ordinarie och en vecka före extra årsmöte.  
Tillsammans med kallelsen skall bifogas dagordning för årsmötet samt de handlingar som kan 
erfordras för mötets behöriga gång. Kallelse till övriga möten och annan föreningsinformation sker 
genom föreningens hemsida, e-post eller annat digitalt medium. 

§ 13 Vid årsmöte gäller minst följande dagordning: 
1. fråga om kallelse till möte har behörigen skett. 
2. val av mötesordförande, justeringspersoner och röstkontrollanter. 
3. upprättande av röstlängd. 
4. styrelsens förvaltningsberättelse. 
5. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 
6. fastställande av resultat- och balansräkning. 
7. beslut om disposition av vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
8. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
9. beslut om arvoden åt styrelse, revisorer och sakkunniga. 
10. fastställande av budget och avgifter för innevarande år. 
11. behandling av förslag och motioner. 
12. val av styrelse och styrelsesuppleanter. 
13. val av revisorer och revisorssuppleanter. 
14. val av valberedning. 
15. övriga ärenden. 

§ 14 Styrelsen får när de finner anledning därtill kalla föreningens medlemmar till extra föreningsmöte. 
Revisorerna kan begära att extra föreningsmöte skall hållas om deras granskning föranleder detta. 
Begäran skall ske skriftligen med angivande av skälet till begäran. Sådant möte skall hållas snarast. 
Styrelsen kan även utlysa extra föreningsmöte, då det för angivet ändamål begärs av minst 1/10 av 
medlemmarna. 



§ 15 Motionsrätt tillkommer styrelse, revisorer och enskild medlem. Förslag och motioner till årsmötet 
skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. Styrelsen skall avge yttrande över inkomna 
förslag och motioner. 

§ 16 Ett ärende som inte har behandlats av styrelsen innan årsmötet får inte avgöras vid detta möte, om 
ärendet inte är ett ordinarie ärende enligt dagordningen. 
Ett ärende som inte berör ändring av stadgar, utkrävande av avgift eller föreningens likvidation får 
dock avgöras vid årsmöte om 3/4 av de närvarande samtycker till detta. Varje medlem äger en röst. 
Vid förfall för egen medverkan kan en fullmakt som medger anhörig att utöva rösträtt inlämnas till 
årsmötet. Fullmakten skall vara bevittnad av två personer. 

§ 17 Alla frågor avgörs med enkel majoritet, utom vid stadgeändring som regleras i § 21. 
§ 18 Föreningens medel får inte disponeras för annat än föreningens ändamål. Uppkommet överskott 

överförs till kommande behov. 
§ 19 För föreningens förbindelser svarar medlemmarna endast med föreningens tillgångar samt förfallna, 

obetalda avgifter. 
§ 20 Vid upplösning av föreningen förfares på sätt som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar. 

Föreningens tillgångar skall sedan alla förbindelser är fullgjorda överlämnas till 
Koloniträdgårdsförbundet för att användas till koloniträdgårdsrörelsens främjande. 

§ 21 Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas på två på varandra följande årsmöten, varav det på 
det senare krävs minst 2/3 majoritet. 
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