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Ett annorlunda årsmöte…
Coronaepidemin gjorde att vi med kort varsel fick
ställa in årsmötet 2020. Med rådande mötesbegränsningar föreslår styrelsen att ett gemensamt
årsmöte för 2020 och 2021 genomförs på distans
med poströstning och resultatet redovisas preliminärt den 18 maj i FRA Vet Info nr 3-2021. Om
coronaförhållanden och FRA medger, skulle också
resultatet kunna delges på ett medlemsmöte
utomhus, varför inte kombinerat med en information om den nya byggnaden på Nybo. En plan B
kunde vara pick-nick i Drottningholmsparken?

Röstningsprocedur
Styrelsen föreslår att en röstsedel, som utgår från
dagordningen i stadgarna, förses med kryssrutor
för bifall Ja eller Nej med plats för kommentar eller eget förslag. Ifyllda röstsedeln kan skickas som
brev eller e-post senast 7 maj till en röstmottagare. Efter rösträkning, utförd av två rösträknare
/justeringspersoner, skickas resultatet till styrelsen
som upprättar ett årsmötesprotokoll.

Årsmöteshandlingarna
Årsmöteshandlingar med röstsedel, årsredovisning
för 2020, revisionsrapport för 2019 och 2020 samt
medlemsförteckning, som samtidigt är röstlängd,
går ut som brevutskick till alla medlemmar i mitten
av april. Årsredovisning för 2019 skickades ut som
brev inför årsmötet i mars 2020 och kan beställas
via info@fravet.se, om den till äventyrs skulle ha
förkommit.
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Det finns säker flera sätt att genomföra årsmöte
på distans med poströstning och ni får gärna höra
av er med synpunkter och förslag. Styrelsen tror
inte att varken teknik eller medlemmar ännu är
redo för ett så här storskaligt videomöte.

Medlemsavgiften
Styrelsens förslag för
2022 är att bibehålla
150 / 50 kronor per år

Notera att år 2021 är avgiftsfri, eftersom vi p g a
den pågående Corona pandemin inte kunde genomföra några aktiviteter. Nya medlemmar under
året betalar dock medlemsavgift för 2020/2021.

Information från medlemsansvarige
Vi är i skrivande stund 201 medlemmar. 193 av
dem får FRA Vet Info nr 2-2021 via e-post, övriga
11 via posten (en del via bägge!).
Två nya medlemmar, Tomas Blomqvist och Peter
Malmström, har tillkommit under 2021 och två
medlemmar, Rune Walter och Lars Olsson (Nybo),
har hittills avlidit under året. En medlem, Gunnar
Fitger, har hittills slutat under 2021.

Så här kan ett årsmöte se ut under coronapandemin !

