Välkomna

Tisdag
3 mars

KALLELSE TILL

ÅRSMÖTE!
Styrelsen hälsar alla medlemmar
välkomna till årsmöte 2020-03-03
Missionskyrkan, Drottninggatan 22 i Linköping

I detta utskick finner ni!





Kallelse till årsmötet
Dagordningsförslag
Sommarjobbsannons
Områdesvärdsannons

26

Missionskyrkan
Drottninggatan
Linköping

Årsmötet
startar

19.00

Registrering
17.00 - 18.45

Kompletta handlingar!
 Kompletta handlingar till mötet finns i år att finna:
 Webbplatsen www.kolonisten.se
 Pappersutgåvan finns från och med måndag 10/2 att
hämta vid receptionen på Fontänen Västra vägen 32.

LINKÖPINGS
KOLONITRÄDGÅRDAR

Box 6030
580 06 Linköping

www.kolonisten.se
2020

Väl mött önskar styrelsen!

Sökes: Områdesvärdar
Bakgrund: Då man fr.o.m. årsmötet
2019 beslutade att varje område har sin
egen budget så har ansvaret för de
valda områdesrepresentanterna ökat.
För att stötta våra områdesrepresen‐
tanter sökes nu frivilliga områdesvärdar
på varje område. Varje område beslutar
själv hur många personer deras områdesgrupp ska innehålla. Förslag på
frivilliga områdesvärdar görs av de tre ledamöterna (områdesrepresen‐
tanterna) från varje område. Vilka som ingår i gruppen ska beslutas av
styrelsen efter förslag från respektive område. Områdesvärdarna har sitt
uppdrag i ett år i taget.
Områdesvärdens funktion: I korthet kan nämnas att områdesvärdarna ska ha
en uppsökande funktion, dvs att önska nya medlemmar välkomna, att berätta
om föreningen, fånga upp vilka kompetenser som finns hos områdets
medlemmar, bjuda in nya medlemmar till ett informationsmöte tillsammans
med områdesrepresentanterna och styrelsens AU‐grupp, påtala vilka regler
och förordningar som finns i föreningen och på området samt att trycka på att
man faktiskt är medlem i en förening där man hjälps åt.
Hur söker jag? Om du är intresserad av att vara områdesrepresentanterna
och medlemmarna behjälplig så hör av dig till områdesrepresentanterna på
ditt område. Vilka dessa är hittar du på föreningens hemsida
www.kolonisten.se/ fliken Kontakt/Områden.
Observera att du inte kan föreslå någon annan än dig själv!
Ansökan önskas skyndsamt, senast 29/2. Därefter kommer områdes‐
representanterna att sammanställa en lista över de kandidater som kommit in
och lägga fram sitt förslag till styrelsen på kommande styrelsemöte. De som
blivit valda kommer att kontaktas av områdesrepresentanterna och kallas till
ett gemensamt möte där man tillsammans sätter en agenda över vilka
uppgifter varje person i den s.k. Områdesgruppen kommer att ha.

Vi ser fram emot fler engagerade medlemmar!

Förslag på dagordning vid årsmötet 2020‐03‐03
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av mötesordförande.
4. Val av protokollförare.
5. Val av fyra justerare.
6. Val av fyra rösträknare.
7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse.
9. Revisorernas berättelse.
10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Behandling av styrelsens förslag och medlemmarnas motioner.
13. Beslut om ersättning till den nya styrelsen och revisionen.
14. Fastställande av budget och avgifter.
15. Val av kassör, övriga styrelseledamöter och suppleanter.
16. Val av revisorer och suppleanter enligt §7.2.
17. Val av representanter och ombud.
18. Val av valberedning.
19. Övriga ärenden.
20. Mötets avslutande.

Årsmöteshandlingar finns på webbplatsen www.kolonisten.se och i
receptionen på Fontänen, västra vägen 32 från måndag 10/2. Ta del
av 33 motioner och årets berättelse av verksamheten 2019.

Linköpings Koloniträdgårdar
söker sommarjobbare!
Har du någon i din närhet som är
skolungdom/student och över 16
år som är intresserad av att
sommarjobba i föreningen under
sommaren?

Vi söker fyra positiva, självgående och ansvarsfulla personer som kan
jobba 50% vardera i sex veckor under sommarlovsperioden.

Arbetsuppgifterna är främst underhållsarbete på föreningens fyra
områden. Underhållsarbete innebär tex gräsklippning, ogräsrensning,
leveranser av grus/kompostjord till kolonister, klippa buskar och träd
samt vara behjälplig i lättare arbeten åt föreningens medlemmar. Det
är ett plus om du har körkort, men det är inte nödvändigt.
Tipsa de du känner som kan vara lämpliga och intresserade om denna
chans, vi är övertygade om att de kommer att få en härlig sommar!
Skicka intresseanmälan via föreningens webbplats
www.kolonisten.se

