
 
 
 
 
 

Kallelse extra årsmöte den 2 december 2012 
 

Den andra november försökte jag sända en kallelse till extra årsmöte den 25 november. Trots 
betalning för A-brev har breven inte anlänt den 12 november. Detta betyder att årsmötet inte kan 
avhållas den 25 då kallelsen skall vara utsänd två veckor före årsmöte. 

I mellantiden har styrelsen konstaterat att den har misstänkliggjorts ”ett sådant förfarande (som 
styrelsen agerat) som trolöshet mot huvudman och urkundsförfalskning” och hotat med rättslig 
process mot styrelsen. Flera andra påhopp har gjorts och krav har ställts som inte rimligen kan ställas 
på en styrelse som på ideell grund lägger ned oerhört mycket arbete – och kompetens – för att skapa 
en bra framtida miljö i Kolvik. Detta sammantaget gör att styrelsen beslutat att ställa sina platser till 
förfogande (avgå) vid det extra årsmötet. Det blir därför extra viktigt att valberedningen hittar nya 
ledamöter som kan ta över vid detta årsmöte. Det kommer också att bli nödvändigt att hitta en 
kontaktperson med liknande kvalifikationer som Anna Anderman för det fortsatta arbetet. Om den 
kompetensen inte finns tillgänglig måste den handlas upp och därför bör stämman fastställa en 
budget för dessa konsulttjänster (som Anna bjöd på). Det kommer att handla om rätt stor insats i tid 
för att både hantera långa listor från medlemmar med krav på svar på allehanda frågor, timslånga 
samtal och sammanträden med intressentgrupper, kommun och andra myndigheter.   

 
Så nu är det dags igen och jag vill bara påminna om vad stadgarna bland annat säger – som f.ö. finns 
på hemsidan: 

Kallelse till årsmöte 
§ 23 Styrelsen skall kalla medlemmarna till årsmöte genom personligt adresserad försändelse senast 2 veckor före mötet. 
Av kallelsen skall framgå 
1. tid och plats för årsmötet, 
2. de ärenden som skall behandlas på årsmötet, 
………. 
§ 32. Den som underlåtit att i rätt tid fullfölja sin bidragsskyldighet får deltaga i förhandlingarna men ej utöva rösträtt innan 
han fullgjort vad han eftersatt. 
§ 33 Medlemmar får varken själva, genom ombud eller som ombud delta i behandlingen av ett ärende där de äger ett 
väsentligt intresse, om intresset strider mot föreningens intressen. 
Medlemmarnas röstetal 
§ 34 Röstberättigade medlemmar som är närvarande vid årsmötet har en röst, oavsett om de äger en eller flera fastigheter 
eller jämställd egendom (huvudtals-metoden). 
I frågor av ekonomisk betydelse skall medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter medlemmarnas andelstal, om en 
medlem begär det (andelstalsmetoden). En medlems röstetal enligt andelstalsmetoden får dock inte överstiga en femtedel 
av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar. 
Röstning genom ombud 
§ 35 Medlemmar får utöva sin rösträtt genom ombud. Varje ombud får representera endast en medlem. 
§ 36 Vid omröstning skall mötessekreteraren anteckna till protokollet de omständigheter i fråga om rösträtt, andelstal, 
ombud m.m. som har betydelse för bedömningen av röstresultatet. 
Justering av protokollet och protokollets tillgänglighet 
§ 37 Årsmötesprotokollet skall justeras inom två veckor efter mötet och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna. 
 



 
 
 
 
 
Vi har konstaterat att medlemmarna inte känt sig tillräckligt informerade trots att vi har försökt vid 
flera årsmöten. Vi bjuder därför in till en workshop klockan tio där vi under mer informella former 
diskuterar fördelar och nackdelar med olika alternativ, kostnader och andra frågor som 
medlemmarna kan tänkas ha. Därefter startar det extra årsmötet klockan tolv. Det är vår 
förhoppning att den arbetsformen gör det möjligt att få igång bra samtal som ger medlemmarna 
bättre insikter än vi tidigare lyckats förmedla. 

Jag bifogar också en uppmaning till dem som känner sig manade att höra av sig till Berndt angående 
vägtrummor.  

 

Sten Trolle 

sekreterare 
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