Kallelse årsmöte 27 mars
Välkomna till årsmöte kl 14-16 söndagen den 27 mars. Vi planerar för ett fysiskt
möte på Östgötagatan 61, men det kan bli ett zoom-möte beroende på läget i
pandemin.
Här är de punkter som styrelsen planerar att ta upp utöver sedvanliga
årsmöteshandlingar.
1. Avgift för intresselistan. Styrelsen föreslår att en avgift tas ut av
köande personer.
2. Motion om dagstugor till Stockholms koloniträdgårdar.
Alla handlingar till årsmötet kommer att skickas ut senast två veckor innan
årsmötet.
Lämna motioner senast 27 februari
Välkommen med motioner. De ska vara skriftliga och kommit in
till styrelsen@kolonitappan.se senast 1 månad innan årsmötet, alltså 27
februari.
Anmälan senast 21 mars
Skicka en e-post till medlem@kolonitappan.se om du vill delta i årsmötet. Du
kommer att få portkod om det blir ett fysiskt möte, eller en länk till zoom om vi
har digitalt möte.
Tack Amanda!
Under året har Amanda Anderlid avgått ur styrelsen pga flytt. Vi kommer att
sakna dig. Tack för de här åren.
Om någon annan är intresserad att delta i styrelsen, anmäl er till
valberedningens ordförande Anita Dahlerus, anita.dahlerus@gmail.com

Betala medlemsavgiften

Det är dags att betala medlemsavgiften till Täppan. På förra årsmötet beslöt vi
att höja avgiften med 140 kr per lott. Det innebär att avgiften nu är
• 800

kr för 100 kvm
• 1 340 kr för de som har 200 kvm.
Sätt in pengarna på plusgiro 63 93 27-6 senast 31 mars. Ange namn och
lottnummer i meddelandefältet.
Ni som ännu inte betalat städavgiften för 2021 bör göra det snarast!
Säg upp lotten i tid
Varje år får vi några lediga lotter. Det är bra om du säger upp i god tid, senast 1
mars så att andra medlemmar har chans att anmäla intresse för någon av de
lediga lotterna. Senast 31 mars måste de lämna intresseanmälan, därefter
skickar vi inbjudan till intresselistan. Vi vet att vi har minst två lediga lotter i år.
Uppsägningen ska ske skriftligt. Leta fram ditt kontrakt och underteckna
uppsägningsdelen på slutet eller skriv ett brev och skicka till
Täppans fritidsträdgårdar,
c/o Kolare,
Östgötagatan 61, 1 tr,
116 64 Stockholm.
Skicka även en e-post till styrelsen@kololnitappan.se så att vi vet att post är att
vänta.
Ställ upp för Täppan
Vi behöver några som självständigt kan sköta boden och små reparationer som
dyker upp. Det innebär att hålla snyggt i och kring boden, ha koll på när det
behövs ny bensin med mera och reparera trasiga saker som grindlås vid
behov. Större insatser gör vi på städdagarna.
Styrelsen vill påminna om att det ingår i medlemskapet i föreningen att ställa
upp för föreningen.
Flyttat, gift dig och bytt namn?
Anmäl adress- och namnändringar till medlem@kolonitappan.se Meddela
också vilket lägenhetsnummer du har. Styrelsen behöver ha aktuella uppgifter
om medlemmar och du vill gärna få tidningen Koloniträdgården hem till dig.

Gott odlinsår 2022!
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