
Motion nr 1 - toaletter 

Inger Kristina Grip  

Motion toaletter  

Meddelande  

Renovering av toaletter, varför inte ta hjälp av medlemmarna. Måste finnas duktiga 

hantverkare, som även har tillgång till det som behövs: annars finns Blocket.  

Skickat: 5 January, 2019  

Tack! 

Frågan flyttas till styrelsens förslag 

 

Motion 2 – avgift städdag 

Till/        Koloniträdgårdsföreningen Lupinen  

Motion till årsmötet 2019-03-16  

Avgift efter icke-deltagande vid städdagar  

 Lupinens ordningsföreskrifter anger i punkt 15 att ”Föreningsmedlem är skyldig att årligen 

deltaga vid två städdagar per år (vår och höst) med 3 timmar vid varje tillfälle. Medlem skall 

erlägga avgift om 150 kr om medlem inte deltar vid en städdag…”. Beloppen för de olika 

medlemsavgifterna fastställdes senast av årsmötet 2018 (§13, som hänvisar till protokollets 

bilaga 3, där det står att ”Avgiften för utebliven städdag är oförändrad”).   

Sedan mars 2018 tillämpas inte denna föreskrift om avgift vid icke-deltagande, utan har 

ersatts med ett system med överenskomna, av styrelsen tilldelade, individuella 

arbetsinsatser i efterhand enligt en ”att göra lista”, beskrivet i medlemstidningen nr 2/2018 

(sid 23).   

Ordningsföreskrifternas system med avgifter vid icke-deltagande i städdagar är bättre än det 

som tilllämpas sedan mars 2018. Det är tydligare och enklare både för den enskilde 

medlemmen och för styrelsen.  För åtskilliga medlemmar torde borttagandet av avgiften ha 

inneburit ett dilemma: man kan kanske varken deltaga i de gemensamma städdagarna eller 

ta på sig av styrelsen anvisade uppgifter, men vill gärna solidariskt bidra genom att betala 

den kompenserande avgiften.  

 Dessutom ger avgifterna en inkomst till föreningen – inkomsten skulle ha blivit ca 12 000 kr 

år 2018.  

 Den nuvarande tillämpningen – som innebär ett avsteg från ordningsföreskrifterna - bör 

därför upphöra.  

 Jag föreslår att koloniträdgårdsföreningen Lupinen fr o m 2019 åter tillämpar föreskriften ” 

Medlem skall erlägga avgift om 150 kr om medlem inte deltar vid en städdag”   

Märsta 2019-02-03  

David Lundqvist förslag SL68 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår en omröstning eftersom det inte finns något beslut om att ta ut avgift. 


