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Kallelse till årsmöte 2021 
 

Alla medlemmar i Kvarngärdets Odlarförening kallas härmed till årsmöte måndagen den 15 mars 2021 

kl. 19.00. På grund av Corona-situationen hålls mötet digitalt via TEAMS. Medlem som vill delta i 

årsmötet ska anmäla sig via mail: kvarngardetsodlarforening@gmail.com eller per sms/telefon 

070-766 21 83 senast den 7 mars. Instruktioner och länk för mötet kommer att skickas ut till alla 

som anmält deltagande. Om du vill delta per telefon, ring 070-766 21 83 senast 7 mars. 

 

Notice to Annual Meeting Monday 15th March 2021 at 7 pm. The meeting will be held digitally via 

TEAMS. Please call 070-766 21 83 if you have any questions concerning the meeting. 
 

Förslag till dagordning finns på nästa sida. Stadgeenliga ärenden, inklusive eventuella förslag från 

medlemmar och styrelsen. Årsmöteshandlingar och stadgar finns på föreningens hemsida 

www.kvarngardetodlarna.se. Årsmöteshandlingar kan också skickas per e-post eller brev på begäran, 

ring eller skicka sms till 070-766 21 83.  

 

Motioner/förslag 

Styrelsen tar gärna emot motioner och förslag som rör föreningens verksamhet från medlemmarna. 

Skriftliga motioner/förslag skickas per brev eller per e-post till kvarngardetsodlarforening@gmail.com 

och ska vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 5 mars.  

 

Medlemsavgift 

Avgiften till föreningen är för närvarande 300 kr per medlem och lott och ska vara betald senast den 1 

mars 2020 till föreningens plusgirokonto 62 56 84-6. Vid försenad betalning uttas en förseningsavgift 

om 50 kronor per medlem och lott. Styrelsen föreslår att årsavgiften höjs till 350 kr per medlem och 

lott (senaste höjningen gjordes 2011), se dagordningen punkt 15. 

 

Föreningen finansieras helt av medlemmarnas årsavgifter. Pengarna används till markhyra, vatten, 

medlemsavgift i Koloniträdgårdsförbundet, nödvändiga redskap och underhåll av området samt 

gemensamma aktiviteter. 

 

Beställning av jord till medlemmarna 

Som en service till medlemmarna har föreningen i flera år erbjudit medlemmarna att köpa kvalitetsjord 

till grossistpris och få den bekvämt levererad till odlingen. Ett miljövänligt alternativ som har varit 

mycket uppskattat av medlemmarna. Vi kommer att beställa jord även i år om medlemmarna så önskar. 

 

Gemensamma städdagar 2021 vår och höst (preliminära datum) 

Vårstädningen hålls gemensamt lördagen den 24 och söndagen den 25 april. 

Vi hjälps åt att snygga till gemensamma ytor, rensa bort skräp, röja och klippa gångar och kanter mellan 

lotterna för allas vår trevnad. Obligatorisk närvaro gäller vid en av dagarna. Frånvaro utan giltigt skäl 

medför en avgift om 200 kronor för medlemmen.  

Höststädningen görs lördagen den 16 oktober. Ingen frånvaroavgift tas ut. 

 

 

Vid frågor, kontakta Inge-Maj Lönnqvist 070 - 766 21 83 eller Helene Ellemo 072 - 322 44 03. 

 

Varmt välkomna till årsmötet! 

 

Styrelsen 
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Kvarngärdets Odlarförening 

Årsmöte måndagen den 15 mars 2021 kl. 19.00 

Digitalt via Teams 

 

Förslag till dagordning/föredragningslista 

 

1. Årsmötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd och dagordning 

3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

4. Val av ordförande för årsmötet 

5. Val av protokollförare 

6. Val av två justerare tillika rösträknare 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse/förvaltningsberättelse 

8. Revisorernas berättelse 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Behandling av motioner och förslag som kommit in till styrelsen senast den 5 mars 

12. Styrelsens förslag till nya ordningsregler baserade på avtalet med Uppsala kommun 

13. Fastställande av nya ordningsregler  

14. Beslut om ersättning till styrelseledamöter och revisorer 

15. Fastställande av verksamhetsplan, budget och avgifter 

a) Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om höjning av årsavgiften till 350 kr per 

medlem och lott. 

16. Val av ordförande och kassör för föreningen samt övriga styrelseledamöter och 

suppleanter 

17. Val av revisorer och suppleanter 

18. Utseende av miljögrupp och studieansvariga 

19. a) Val av två ombud till Nordöstra regionens årsstämma 

20. Val av valberedning inför nästa års årsmöte 

21. Övriga ärenden 

22. Mötet avslutas  

 

 
 


