
 

Kallelse till (digitalt) årsmöte 2022 
På grund av de omständigheter som råder kring pandemin kommer även årsmötet 2022 
hållas digitalt.  

För att säkerställa att föreningens medlemmar ges möjlighet till inflytande, kommer vi 
att tillämpa förtidsröstning, läs mer om det nedan. Denna förtidsröstning kommer vara 
din närvaro och bli mötets röstlängd.  

Även detta år har styrelsen valt att begränsa mötet till de formella beslut som krävs för 
att föreningens verksamhet ska kunna fortgå – frågor som förutsätter en mer fördjupad 
diskussion skjuts därmed upp till senare föreningsmöten. 

Tid: Torsdag 10 mars kl. 18.00-20.00  

Plats: Teams (videomötesplattform), se teknik nedan  

Anmälan: Förtidsröst till styrelsens sekreterare janerik@hicommunication.se,  
senast 7 mars 2022. 

Teknik: Länk till mötet kommer att mailas från dag.larsson@lif.se några dagar innan 
mötet. Det kommer även gå att ringa in till mötet. Vidare instruktioner kommer med 
länken till mötet. 
 
Handlingar (bifogas med detta mail, finns även att tillgå på sollenkrokao.se): 

• Verksamhetsberättelse 2021 

• Resultat- och balansräkning 2021 

• Revisorernas berättelse 

• Budget 2022 

Dagordning och valberedningens förslag hittar ni nedan i förtidsröst-formuläret. 
 
Frågor: Har du några frågor angående årsmötet är du välkommen att maila 
styrelsen@sollenkrokao.se  
 
Förtidsröstning, dagordning och 
valberedningens förslag 

 
Så här går det till: 

• Alla dagordningspunkter där röstförslag alternativ 1 och 2 anges, kommer enbart 
att hanteras genom förtidsröstning.  

• Om du helt och hållet röstar enligt styrelsens och valberedningens alla förslag, kan 
ni i svarsmejl enkelt svara enligt följande: Jag röstar i enlighet med styrelsens och 
valberedningens samtliga förslag.  

• Om du väljer att inte rösta enligt styrelsens och valberedningens samtliga förslag 
ber vi dig i svarsmejl skriva enligt följande exempel för alla beslutspunkter där 
Alternativ 1 och Alternativ 2 finns angivna: 



 

Punkt 11, alternativ 1 

Punkt 12, alternativ 2 Jag föreslår att revisorerna arvoderas med 250 kronor 
(OBS exempel, inte styrelsens förslag) 
Och så vidare … 

• Förtidsröstning per mejl senast den 7 mars till janerik@hicommunication.se  

• Glöm inte att ange namn och tomtnummer. 

 

  



 

Dagordning 
1. Mötets	öppnande	

	
2. Fråga	om	kallelse	till	mötet	skett	i	tid	enligt	stadgarna	

	
3. Upprättande	av	förteckning	av	närvarande	medlemmar	samt	fastställande	av	

röstlängd.		
Vi	vill	betona	att	man	endast	kan	förtidsrösta	och	att	det	är	=	närvaro	och	röstlängd.	
Ingen	omröstning	kommer	att	ske	på	det	digitala	mötet.	
	

4. Val	av	ordförande	för	mötet	
	

5. Val	av	sekreterare	för	mötet	
	

6. Val	av	två	justeringsmän	tillika	rösträknare	att	jämte	ordföranden	justera	mötets	
protokoll	
	

7. Godkännande	av	dagordning		
	

8. Föredragning	av	styrelsens	verksamhetsberättelse	för	2021	(se	bilaga)	
	

9. Föredragning	av	resultat-	och	balansräkning	för	2021	(se	bilaga)	
	

10. Föredragning	av	revisorernas	berättelse	(se	bilaga)	
	

11. Fråga	om	ansvarsfrihet	för	styrelsen	
Frågan	om	ansvarsfrihet	utgår	ifrån	underlagen	som	skickats	med	kallelsen	för	
dagordningspunkterna	8,	9	och	10	ovan.	

Alternativ	1:	Jag	röstar	för	att	styrelsen	ska	beviljas	ansvarsfrihet		

Alternativ	2:	Jag	röstar	emot	ansvarsfrihet	

12. Föredragning	av	styrelsens	förslag	om	arvode	till	styrelsen	och	revisorerna,	förslag	
om	avgifter	och	eventuell	extra	medlemsavgift	samt	förslag	till	budget	för	2021.	Dessa	
underlag	finns	också	bifogat	till	kallelsen.	
	

13. Fråga	om	arvode	till	styrelsen	och	revisorerna	
Styrelsen	föreslår	att	styrelse	och	revisorer	inte	ska	arvoderas	under	
verksamhetsåret.	

Alternativ	1:	Jag	röstar	för	styrelsens	förslag	till	arvode	till	styrelsen	och	
revisorerna.	

Alternativ	2:	Eget	förslag:		

14. Beslut	om	avgifter	
Styrelsen	föreslår	avgifter	enligt	följande:	

- Årsavgiften	1	500	kronor	
- Extra	bryggplats	1	000	kronor	
- Y-bom	200	kronor	
- Förseningsavgift	500	kronor		

	
Alternativ	1:	Jag	röstar	för	styrelsens	förslag	till	avgifter	

Alternativ	2:	Eget	förslag:	



 

15. Beslut	om	budget	för	2021	
Styrelsens	budgetförslag	framgår	enligt	bilaga	till	kallelsen	

Alternativ	1:	Jag	röstar	för	styrelsens	förslag	till	budget	

Alternativ	2:	Eget	förslag:		

16. Val	av	styrelseordförande	som	också	blir	föreningens	ordförande	
Ordförande	Dag	Larsson	valdes	vid	förra	årsmötet	för	2	år,	vilket	innebär	att	ett	
år	kvarstår	på	mandatperioden.		

17. Val	av	styrelseledamöter	och	suppleanter	
Valberedningens	förslag	till	styrelseledamöter	är	

Ledamot	Janerik	Borg,	omval	2	år	

Ledamot	Anders	Lidefelt	,	omval	2	år	

Ledamot	Anna	Sandberg,	nyval	2	år	

Ledamöterna	Eva	Reinius	och	Ylva	Nyman	Schüllerqvist	valdes	
vid	förra	årsmötet	för	2	år,	vilket	innebär	att	ett	år	kvarstår	på	
mandatperioden.	

Suppleant	Malin	Kärre,	omval	1	år	

Suppleant	Pether	Andersson,	nyval	1	år	

Alternativ	1:	Jag	röstar	enligt	valberedningens	förslag	

Alternativ	2:	Eget	förslag:		

18. Val	av	revisorer	och	revisorssuppleant	
Valberedningens	förslag	är	

Revisor	Mikael	Persson,	omval	1	år	

Revisor	Patrik	Blomberg,	omval	1	år	

Suppleant	Fidel	Riviera-Baraja,	omval	1	år	

Alternativ	1:	Jag	röstar	enligt	valberedningens	förslag	

Alternativ	2:	Eget	förslag:	

19. Val	av	funktionärer	i	föreningens	kommittéer		
a. Bryggkommitté	

Per	Fahrman,	omval	1	år	

Daniel	Lekås,	omval	1	år	

Jonas	Reinius,	omval	1	år		

Rein	Nyman,	omval	1	år	

Sebastian	Pegert,	omval	1	år	

b. Vägkommitté	

Lars-Erik	Widén,	omval	1	år	

Per	Liljendahl,	omval	1	år	

Kåre	Ferm,	omval	1	år	

Peter	Lageborn,	omval	1	år	

Sammy	Bergström,	omval	1	år	

	
	



 

c. Naturvårdskommitté	

Magnus	Hultman,	omval	1	år	

Kåre	Ferm,	omval	1	år	

Viktoria	Lidefelt,	omval	1	år	

Pontus	Johansson,	omval	1	år	

Rikard	Henning,	omval	1	år	

Alternativ	1:	Jag	röstar	enligt	valberedningens	förslag	

Alternativ	2:	Eget/egna	förslag:		

20. 	Val	av	valberedning	
Valberedningens	förslag	till	ny	valberedning	

Magnus	Hultman,	nyval	1	år	

Tobias	Rydström,	nyval	1	år	

Alternativ	1:	Jag	röstar	enligt	valberedningens	förslag	

Alternativ	2:	Eget	förslag:	

21. Behandling	av	styrelsens	förslag	och	inkomna	motioner	från	medlemmar	
Styrelsen	har	inga	särskilda	förslag	att	lämna	och	det	har	heller	inte	inkommit	
några	motioner	ifrån	medlemmar	i	enlighet	med	våra	stadgar.	

22. Övriga	ärenden	
Styrelsen	föreslår	att	övriga	ärenden	som	föreslås	i	samband	med	att	
dagordningen	för	mötet	fastslås,	kan	lämnas	till	styrelsen	för	beredning	och	
eventuell	hantering	under	verksamhetsåret.	

23. Mötets	avslutande	
  

  
 


