Dags för årsmöten!
Våren är ofta en tid för många föreningars årsmöten. Men vad händer nu när vi vill undvika
större sammankomster med anledning av coronaviruset?
ATR har fått en del frågor från föreningar med anledning av att det enligt stadgarna ska hållas
föreningsstämma eller årsmöte under våren. Frågorna gäller ofta om styrelsen kan frångå
stadgarna och hålla årsmötet senare, för att undvika risk för spridning av det nya
coronaviruset.
Rekommendationer
Den 1 april 2020 kom rekommendationer från Folkhälsomyndigheten (som i skrivandets
stund förlängts till att gälla hela 2021) om att föreningar bör skjuta upp sina årsmöten eller
genomföra dem digitalt.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/forlangning-av-de-tillfalliga-reglernafor-att-kunna-halla-bolags--och-foreningsstammor-utan-fysiskt-deltagande/
I stadgarna står det ofta att årsmötet ska genomföras inom ett visst datum, i våra
normalstadgar senast tre månader efter verksamhetsårets utgång, men med tanke på den
extraordinära situationen och de rekommendationer som myndigheter ger så kan det i
dagsläget anses vara överordnad föreningens stadgar.
Tips
Ett alternativ är att hålla årsmötet digitalt. Det finns flera tips på nätet om att genomföra ett
digitalt årsmöte. Ni kan även fråga ert studieförbund om hjälp med detta. Hos dem kan ni
även fråga efter tips om att hålla styrelsemöten digitalt och hur ni kan arbeta på distans med
ert föreningsarbete.
Vi kan även tipsa om boken DIGITALA ÅRSMÖTEN – tips för demokratiska och
inkluderande årsmöten av Anna Bergkvist & Johan Groth.
Boken kan beställas direkt från förlaget: https://idealistas.se/bocker/digitala-arsmoten/
Som medlem i ATR har du möjlighet att använda VoteIT. VoteIT är ett system för att hålla
bättre beslutsmöten över nätet. I VoteIT kan mötesdeltagarna diskutera, lägga förslag och
rösta under mötets gång. Mötet kan ske helt över nätet eller som en kombination av
onlinemöte och vanligt möte där deltagarna träffas och använder VoteIT som
beslutsstödsystem. VoteIT är i alla delar fri och öppen programvara och omhändertas av den
ideella föreningen VoteIT. Se mer på https://www.voteit.se/ och kontakta ATR för frågor.
Glöm inte bort möjligheten att vara ute när ni genomför årsmötesförhandlingarna.
Att tänka på
Årsmötet måste dock vara demokratiskt godtagbart, vilket innebär att röstberättigade måste ha
möjlighet att delta i diskussionen, yttra sig och rösta i olika frågor.
Om det visar sig att det inte är möjligt att genomföra årsmötet av olika skäl är det bättre att
skjuta på årsmötet till ett senare tillfälle.
Pandemin medför en extraordinär situation men det är viktigast att föreningen kan fortsätta
bedriva sin verksamhet i den utsträckning som är möjlig och styrelsen kan fungera även om
man måste frångå stadgarna i vissa delar.
Se till att ni har en öppen och transparent dialog med medlemmarna för att underlätta
missförstånd och oklarheter. För en styrelse är naturligtvis en dialog med vald revisor viktigt.
Erfarenheter kring pandemin ger också vid handen att situationen kan förändras snabbt kring
coronaviruset och att vi hörsammar de råd och tips som berörda myndigheter meddelar.
Det är viktigt att alla medlemmar tydligen informeras om förändringen och den uppkomna
situationen och att den valda styrelsen får ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen till
årsmöte kan hållas.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/fragor-och-svar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/
Har ni frågor? Tveka inte att kontakt oss på ATR:s kansli för vägledning och råd.

