Bästa medlem!
Som en följd av den rådande pandemin är det inte möjligt att ha en fysisk
föreningsstämma (årsmöte) detta år. Styrelsen har därför beslutat att genomföra en
"virtuell" föreningsstämma. Medlemmarna ges då på förhand möjligheten att godkänna
de framlagda handlingarna.
En virtuell föreningsstämma kan låta märkligt, men det är inte så mycket annorlunda än ett
vanligt möte. Istället för att styrelsen, revisorn och valberedningen läser upp förslag till beslut
på årsmötet så får alla förslagen på förhand hem till dig. Då kan du i lugn och ro läsa igenom
handlingarna och meddela oss om det är något du inte håller med om. Smidigt och enkelt,
hoppas vi.
Handlingarna till årsmötet kommer till din e-post - alternativt med vanlig post om vi saknar din
e-postadress - under vecka 6. Handlingarna inför föreningsstämman kommer också att finnas
på hemsidan från och med den 11 februari. Beroende på vilka kommentarer vi får från dig och
andra medlemmar kan vi komma att uppdatera handlingarna före stämman. Hör vi inget från
dig före den 28 februari så innebär det att du ställer dig positiv till de framlagda förslagen.
När alla medlemmar haft möjligheten att kommentera handlingarna så genomförs den
virtuella föreningsstämman. Vi har satt datumet till måndagen den 15 mars. Ingen kommer att
närvara på det virtuella mötet men efter den 15 mars så är föreningens räkenskaper
fastställda, styrelsen har fått ansvarsfrihet, en ny styrelse är vald och medlemsavgiften för
2021 beslutad. Allt noterat i det protokoll som samtliga medlemmar kunnat framföra
synpunkter på.

Vi hoppas att du vill bidra till att genomföra föreningsstämman år 2021 på detta sätt! Om du
har kommentarer kring de utskickade handlingarna så mejla dina synpunkter till
cvonaxelson@gmail.com. Har du andra frågor så kan du alltid vända dig till någon i styrelsen
för att få svar.
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