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Protokoll digitalt styrelsesammanträde 2021-03-30
Samtliga styrelseledamöter har deltagit i det digitala styrelsesammanträdet.
1.
Mötets öppnande
Mötet öppnas digitalt enligt inriktningen på agendan.
2.
Val av ordförande, sekreterare för mötet och justerare
Lars Waern ordförande, Helena Larsson sekreterare, Tony Carlsson
justerare.
3.
Föregående mötesprotokoll 10/2 -21 (Utsänt till samtliga)
Inget tillägg.
4.
Årsmötet (Lördagen 24/4 2021 kl 13 i Brukslokalen,)
Vid senaste styrelsemöte beslutades:” Beslut: FUNQ styrelse beslutar, mot
bakgrund av att coronapandemin beräknas fortsätta, att senarelägga
årsmötet preliminärt till 24 april 2021 kl 13 i Brukslokalen.”. Ordf., vice
ordf., sekr., och kassören har diskuterat möjligheterna att genomföra
årsmötet den 24 april. Vi har gemensamt kommit fram till att
smittoriskerna av covid 19 är oförändrat höga och Folkhälsomyndighetens
riktlinjer och restriktioner angående möten för föreningar ligger fast. Enligt
stadgarna ska årsmötet genomföras senast under april. Mot bakgrund av
restriktionerna föreslår vi att datum för årsmötet senareläggs till hösten
2021. Vi föreslår också att frågan följs upp av ordf., vice ordf., sekr., och
kassören som redovisar läget för styrelsen senast augusti 2021. Ordf.
meddelar medlemmarna beslutad ändring på samma sätt som kallelsen
genomfördes.
Beslut: FUNQ årsmöte 2021 senareläggs till september 2021. Se
beslutshandling sid 2.
5.
Övriga frågor.
Se särskilt utsänt meddelande.
6.
Nästa digitala möte planeras till 24 april.
Slutligt beslut om datum för årsmöte måste tas senast 10 dagar innan
årsmötesdatum.
7.
Mötets avslutande.
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Angående FUNQ årsmöte 2021.
BESLUT
Årsmötet i april flyttas till hösten 2021.
Det tidigare föreslagna årsmötesdatumet 13 mars flyttades fram till preliminärt 24 april.
På grund av pandemin och olika restriktioner, som fortsätter, flyttas årsmötet till hösten
2021. Troligen september.
Årsredovisningar och övriga handlingar är färdiga sedan i februari men kopieras inte upp
förrän till årsmötet. Medlem som redan nu vill ta del av dessa handlingar kan vända sig till
någon i styrelsen.
Årsmötesunderlaget kommer att läggas upp på FUNQ hemsida (särskild mapp på FUNQ
dokumentarkiv) under april.
Styrelsen har övervägt flera alternativ för genomförande av årets årsmöte men valt att
genomföra det under hösten, förhoppningsvis tillsammans med en allmän
informationsdag. Främst har ett digitalt alternativ setts som en möjlighet, men i brist på
erfarenhet av föreningens datamognad, omfattande förberedelsearbete mm, har detta
alternativ ansetts innehålla ett för stort risktagande.
Styrelsen har enhälligt vid ett digitalt möte den 30 mars beslutat enligt ovan. Kallelse till
årsmöte kommer att anslås på anslagstavla i centrum, FUNQ hemsida samt via e-mail till de
som meddelat sin mailadress till FUNQ.
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