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Föreningens årsmöte senareläggs 
Styrelsen har beslutat att inte genomföra föreningens årsmöte den 30 maj som tidigare 
aviserats. Vi planerar istället för att hålla ett fysiskt årsmöte i samband med det redan 
inbokade sommarmötet lördagen den 21 augusti kl. 15:00. En kallelse med tillhörande 
handlingar kommer att skickas till alla medlemmar senast två veckor före mötet.  
 
Skälen till att senarelägga årsmötet är följande:  
 

• Spridningen av covid-19 är fortsatt hög i Stockholmsområdet och regionens 
akutsjukhus har en ansträngd situation. Folkhälsomyndigheten rekommenderar 
föreningar att om möjligt skjuta upp årsmöten eller genomföra dem digitalt. 

 
• Styrelsen menar att ett fysiskt årsmöte är att föredra framför ett digitalt, för att så 

många medlemmar som möjligt fullt ut ska kunna delta i dialog och omröstning. 
 

• Styrelsen bedömer att de frågor som behöver beslutas vid ett årsmöte kan anstå 
ytterligare en tid utifrån de extraordinära omständigheter som råder. Det finns i 
dagsläget ingen fråga som akut behöver avgöras av årsmötet. Bifogat till detta 
meddelande finner ni styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 inklusive balans- 
och resultaträkning och revisionsberättelse. 

 
Styrelsens förslag till reviderade ordningsregler 
Styrelsen bifogar förslag till reviderade ordningsregler och vill uppmuntra alla att fundera 
och resonera med varandra tills frågan tas upp för omröstning vid årsmötet. Förslaget rör 
anpassningar i linje med grundkriterierna för miljödiplomering och ändrade bestämmelser 
om växthöjd, som styrelsen fick i uppdrag att se över vid årsmötet 2020.  
 
På hemsidan (www.bergshamrakoloniforening.se) under Dokument kan du läsa nuvarande 
ordningsregler, stadgar, nyttjanderättsavtal och andra viktiga dokument som vi kolonister 
behöver ha koll på. Styrelsen tycker även att det är viktigt att medlemmarna vet vad som 
regleras i föreningens arrendeavtal med Solna stad och bifogar därför dessa (ett för Tivoli 
och ett för Ålkistan). Alla styrdokument kommer att finnas tillgängliga för läsning vid 
arbetsdagen, tillsammans med styrelsens förslag till reviderade ordningsregler.  
 

 
 
Bästa hälsningar, 
 
Styrelsen, Bergshamra Koloniförening 
 

 
 


