Hej!
Styrelsen har haft en liten mejltråd angående årsmötet. Det lutar nu åt att vi behöver hitta en
teknik/plattform för att man ska kunna följa och delta i årsmötet hemifrån. Det är ingen idé att
vi tänker oss att detta ska fungera problemfritt, så ambitionen ska nog vara att vi har ett
årsmöte där man kan följa mötet hemifrån. Vi har ju några olika system som vi använder i
gymnasiet som jag tycker fungerar hjälpligt, men detta med att delta i en videokonferens är
också en konst... Jag fortsätter med att ta fram lite instruktioner till medlemmar som vi kan
lägga upp på hemsidan, förhoppningsvis senast under helgen. Men i avvaktan till dess kan vi
väl lägga upp detta på hemsidan (kom med synpunkter och ändringar om du tycker
annorlunda):

Med anledning av den pågående Corona-situationen har styrelsen fattat beslut att förtydliga
och även göra en del förändringar inför föreningens årsmöte som hålls som planerat tisdagen
den 31 mars, kl. 19.00.
Det ges tyvärr ingen möjlighet för någon förening eller något bolag att avvakta eller skjuta
fram de årsmöten som nu behöver hållas runt om i Sverige. Möten som arrangeras för ett
deltagarantal som överstiger 500 omfattas av de restriktioner som regeringen har beslutat
sedan tidigare, men även för arrangemang med betydligt färre deltagare ges särskilda
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Sammanfattningsvis gäller att vi alla i nuläget
behöver vidta särskilda försiktighetsåtgärder för att minimera våra fysiska sociala kontakter.
När det gäller våra verksamheter som i skrivande stund fortfarande genomförs i vattnet är
förutsättningarna annorlunda, eftersom att de hålls i en klorerad miljö som inte är gynnsam för
spridningen av Corona-viruset. Detta gäller inte för en möteslokal på torra land där många
människor ska vistas samtidigt under ett årsmöte.
Mot bakgrund av ovanstående vill styrelsen förtydliga att ingen person ska delta fysiskt på
årsmötet om man uppvisar några av de symptom som Folkhälsomyndigheten listar (feber,
hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående eller muskel- och ledvärk).
Utifrån den allvarliga situationen uppmanar styrelsen även till att inte delta fysiskt i mötet om
man känner något annat sjukdomssymptom.
Styrelsen vill även rikta en uppmaning till medlemmar som befinner sig i någon av de
riskgrupper som Folkhälsomyndigheten informerar om (bl.a. personer över 70 år och/eller
personer med underliggande sjukdomar som högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdomar,
lungsjukdom, diabetes etc.) att inte delta fysiskt på årsmötet.
Styrelsen arbetar nu för att hitta ett digitalt verktyg som möjliggör för medlemmar som inte
kan delta fysiskt på årsmötet att istället delta via internet. Det finns flera sådana verktyg (t.ex.
Skype, Zoom m.fl), men utöver den rent tekniska möjligheten är utmaningen också att
använda en plattform som kan hantera kommunikationen under årsmötet på ett så bra sätt som
möjligt. Styrelsen återkommer med information och instruktioner för att kunna delta digitalt
under årsmötet, information som kommer att publiceras på föreningens hemsida och på
Facebook så snart detta är färdigställt.
Det är ett mycket allvarligt smittläge som Sverige befinner sig i. Av denna anledning behöver
vi ta ett stort eget ansvar för att vi också gemensamt ska kunna hantera situationen. Det

kommande årsmötet kommer att bli unikt, eftersom att den genomförs under en pågående
pandemi. Det är inte någon idé att försöka påskina att det inte finns några utmaningar med att
genomföra årsmötet delvis digitalt, men givet förutsättningarna erbjuder detta ur ett
föreningsdemokratiskt perspektiv ett tillräckligt bra alternativ.
Det viktigaste just nu är att vi är rädda om varandra och att vi alla tar ett gemensamt ansvar
för att följa och bidra till de nationella strategierna som syftar till att hantera smittspridningen
av Corona.
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