Protokoll

Förbundsstyrelsens telefonsammanträde den 7 april 2020.
Närvarande
Per Lodenius
Anders Karlsson
Kenneth Nilshem
Karin Olsson
Magnus Danielsson
Sören Runnestig
Ulla Johanson
Tina Jonasson, punk 1-3
Marie Sandehult
Eva Karin Hempel
Ersättare
Håkan Johansson, tjänstgörande hela mötet
Sven-Anders Svensson, tjänstgörande punkt 4-8
Sofia Ohlsson
Anmält förhinder
Johanna Hedlund
Nils-Erik Grönvall
Anders Drottja
Malin Svensson
Kansliet
Karin Fälldin
Elinor Metsjö

1. Välkomna

Förbundsordförande Per Lodenius hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Ett upprop genomfördes.
2. Justerare

Beslutade
Att välja Sören Runnestig till justerare av mötet.
3. Godkännande av föredragningslista

Beslutade
Att godkänna föredragningslistan, bilaga 1.
4. Förbundsstämma 2020

FS diskuterade genomförandet av årets förbundsstämma med anledning av
coronapandemin och restriktioner för fysiska sammankomster. Då läget inte
uppskattas vara bättre till hösten samt med anledning av vår revisors inrådan att
ej bryta mot stadgarna är en digital stämma det alternativ som står till buds.
Viktigt är att utbildning i det digitala programmet sker vid några olika tillfällen
för ombuden innan själva stämman. Stämman ska genomföras effektivt utan
externa tal eller kulturinslag.
Beslutade

Att

Att
Att

efter rösträkning 8 för och 3 emot att genomföra årets förbundsstämma
digitalt 30-31 maj med beredningsgrupper 30 maj och plenum den 31 maj.
RESERVATION från Sören Runnestig och Magnus Danielsson till
förmån för att hålla digital stämma enbart den 30 maj.
genomföra den nationella träffen 3-5 september 2021 i Slite på Gotland.
i första hand föreslå mottagarna av högsta utmärkelsen 2020 att
utdelningen av utmärkelserna sker vid förbundsstämman 2022.

5. Rapporter

-

-

Anders Karlsson rapporterade att juryn utsett Enångers bygdegård till Årets
bygdegårdsförening.
Karin Olsson rapporterade från arbetet i juryn för Miljöstipendiet vilket
ännu inte är slutfört.
Förbundschef rapporterade om riksförbundets hantering och information
gällande coronaviruset och dess konsekvenser.

6. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

7. Anmälningsärenden

Beslutade
Att lägga följande anmälningsärende till handlingarna:
Protokoll AU 200331, bilaga 2.
8. Mötets avslutande

Förbundsordförande Per Lodenius tackade för ett bra möte, önskade alla en
glad påsk och förklarade sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet

Karin Fälldin
Förbundschef

Justeras

Per Lodenius
Förbundsordförande

Sören Runnestig
Förbundsstyrelseledamot

