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Frågor och svar om valberedningens förslag 

 

Varför har vi ingen ordförandekandidat? 

Vi har ingen kandidat för att ingen av de tillfrågade medlemmarna har 
tackat ja till uppdraget som ordförande. 

Valberedningens uppgift är att leta efter och föreslå lämpliga kandidater till 
styrelseuppdrag samt revisorer till årsmötet (§ 8.2). För att valberedningen 
ska kunna lämna ett förslag på årsmötet måste det finnas medlemmar som 
är villiga att ta på sig dessa roller och ansvar.  

Valberedningen kan inte föreslå en kandidat som inte vill ställa upp, och när 
det kommer till ordförande har vi fram tills idag inte hittat någon som vill ta 
uppdraget. 

 

Vilka frågor behöver lösas just nu? Vilka alternativ har vi? 

Vi måste antingen välja en ordförande på årsmötet eller konstatera att det 
inte är möjligt och istället fokusera på att tillsätta resten av styrelsen.  

Det finns tre alternativ för val av ordförande inför det kommande årsmötet. 
Här ser du vilka de är och vad de innebär: 

 . En kandidat dyker upp innan årsmötet: 

Om någon som kan väljas till ordförande tackar ja ändrar 
valberedningen sitt förslag och presenterar det för 
medlemmarna på årsmötet.  

Om årsmötet vill ha personen som ordförande väljer 
årsmötet på vanligt sätt. Föreningen kommer då att ha en 
ordförande. 

Kravet för att kunna väljas till ordförande är att man är 
medlem i föreningen. För det krävs att man har en kolonilott i 
föreningen och är skriven i Solna.  

Det går bra att höra av sig till valberedningen om du vill bli 
ordförande. 

B. Ingen kandidat dyker upp innan årsmötet, men en medlem 
anmäler sitt intresse under årsmötet: 

Årsmötet beslutar om kandidaten ska väljas till ordförande. 
Om flera medlemmar anmäler sitt intresse så hålls en 
omröstning och rösträkning sker. Föreningen kommer då att 
ha en ordförande. 
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C. Ingen medlem ger sig till känna eller anmäler sitt intresse för 
att bli föreningens ordförande, varken innan eller under 
årsmötet: 

Enligt föreningens stadgar måste en ordförande väljas på ett 
årsmöte (§ 6.2). Där står också att det är styrelsen som ska 
kalla till ett extra årsmöte (§ 5.6).  

Om ingen kandidat dyker upp innan eller under årsmötet kan 
årsmötet välja övriga styrelseledamöter och revisorer, men 
inte en ordförande. Den nya styrelsen fattar sedan beslut om 
att kalla medlemmarna till ett extra årsmöte, förslagsvis om 
cirka sex månader. Syftet med det extra årsmötet är att välja 
en ordförande.  

Under tiden fram till det extra årsmötet arbetar styrelsen utan 
ordförande. Styrelsen delar då upp ordförandens 
arbetsuppgifter sinsemellan och valberedningen får respit för 
att fortsätta sin sondering efter en ordförande under våren 
och sommaren.  

Efter sex månader hålls ett extra årsmöte där en ordförande 
väljs till föreningen.  

 

Vad kan vi luta oss mot när vi hamnat i en så ovanlig situation? 

Föreningens verksamhet bygger på våra stadgar. Det är stadgarna som 
beskriver vad vi kan och inte kan göra. Och som förening är det vi själva 
som har rätten att tolka våra stadgar.  
 

Hur går det till om vi behöver kalla till extra årsmöte? 

Alla medlemmar kommer att informeras om datum för det extra årsmötet så 
snart den tillträdande styrelsen har bestämt vilken dag det blir.  

Därefter kommer en kallelse att skickas ut senast två veckor före mötet 
tillsammans med valberedningens förslag på kandidater (§ 5.6). 

 

Varför behöver det ta så lång tid innan vi har ett extra årsmöte? 

Det beror framförallt två saker. Den första är att det inte har varit enkelt att 
hitta en ordförande och därför tror vi inte att frågan kommer att lösa sig 
särskilt snabbt.  

Den andra är att medlemmarna i föreningen inte är aktiva under 
vinter/vårvinter. Så här års är det helt enkelt knepigt för valberedningen att 
träffa medlemmarna och sondera för styrelseuppdrag i allmänhet, och 
ordföranderollen i synnerhet.  

En respit på cirka sex månader ger valberedningen tid att träffa och 
samtala med nya och gamla kolonister på koloniområdet under 
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odlingssäsongen. Därmed tror vi att förutsättningarna är bättre att lyckas 
hitta en lämplig - och intresserad - ordförandekandidat. Men det är givetvis 
ingen garanti.  

Skulle valberedningen hitta en kandidat innan sex månader har gått finns 
det inget som förhindrar styrelsen från att tidigarelägga det extra årsmötet. 
Det viktigaste är att kallelse och information går ut till medlemmarna i 
enlighet med stadgarna. 

 

Det är ju en massa saker som måste göras bättre i föreningen. Kan vi 
fatta beslut om det på det extra årsmötet?  

Nja, på ett extra årsmöte kan vi bara fatta beslut om enstaka specifika 
frågor som finns i kallelsen till mötet. I det här fallet: att välja en ny 
ordförande. Frågor som handlar om föreningens långsiktiga arbete hör 
hemma: 

● på ordinarie årsmöte som motioner från medlemmar/grupper av 
medlemmar eller förslag från styrelsen  

● i det löpande styrelsearbetet 
● eller andra typer av medlemsmöten/arbetsgrupper osv. Det är forum 

som vi inte har idag. 

De bästa sätten att förbättra föreningens arbete är alltså att: 

● ta uppdrag i styrelsen 
● skriva motioner till årsmötet 
● ta initiativ till medlemsmöten, arbetsgrupper eller andra forum och 

samarbeta med styrelsen kring detta. 

 

Kan vi hitta en annan, kreativ lösning på årsmötet? 

Vid årsmötet kan endast beslut fattas om de frågor som angivits i kallelsen. 
Eventuella övriga frågor kan inte tas upp under årsmötet eftersom det 
skulle strida mot stadgarna (§ 5.4). Det gör att vi i nuläget inte kan lägga till 
nya ärenden på dagordningen eller ta upp andra frågor än de som hittills 
funnits i handlingarna. 

Istället kan förslag lämnas till nästa ordinarie årsmöte. Det går också att 
begära extra årsmöte eller så kan styrelsen alternativt minst en femtedel av 
föreningens medlemmar (26 medlemmar) begära att ett extra årsmöte hålls 
för att ta upp dessa frågor (§ 5.6). 
 
 
Kan styrelsen fungera utan en ordförande? 

Ja. Enligt stadgarna får styrelsen fatta beslut (är beslutsför) med minst tre 
ledamöter, men det är inte ett krav att en ordförande finns på plats för att 
styrelsen ska vara beslutför (§ 6.5).  
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Att det är så gör att föreningen kan fungera även om ordföranden blir sjuk, 
avgår eller dör. Eller, som nu, om föreningens årsmöte inte kan välja en 
ordförande. 

Det som är viktigt är att det finns en eller flera personer som kan “teckna 
firma”, alltså har rätt att skriva på avtal för föreningens räkning. Hos oss har 
det brukat vara ordförande och kassör, men det skulle kunna vara någon 
annan av styrelsens ledamöter. 

Viktigt är även att se till att någon tar emot föreningens post och att 
räkningarna betalas. 

 

Är kommande styrelse beredd på att göra jobbet utan en ordförande? 

De personer som sitter kvar på sina mandat och de som är beredda att 
tillträda har i samtal med valberedning och nuvarande styrelse sagt att de 
kan upprätthålla de nödvändigaste uppgifterna fram till ett extra årsmöte. 
De är alltså redo att ta på sig extra ansvar och arbete under en kortare tid.  

Medlemmarna behöver samtidigt förstå att styrelsens kapacitet kommer att 
vara begränsad och att medlemmarna själva kan behöva ta ansvar för att 
lösa praktiska frågor under tiden. 

 

Påverkas föreningens arrendeavtal med Solna stad av att föreningen 
saknar ordförande? 

Nej. Så länge föreningen finns och har en firmatecknare gäller avtalet med 
Solna stad.  

 

Vad händer om valberedningen inte hittar någon ordförandekandidat 
inom sex månader? 

Det är en fråga som styrelsen behöver reda ut. Utan en komplett styrelse 
kan vi hamna i ett läge där föreningen inte fungerar och då faller avtalet 
med Solna stad och våra möjligheter att odla. 

 
 


