För att ingen ska känna sig orolig eller fundera över om det är ok att vi flyttar
fram årsmötet, pga rådande covid-19 omständigheter som råder i världen, så
har vi i Styrelsen samlat information till er.

Vi vill börja med att nämna att det i princip saknas lagreglering för styrning av
ideella föreningar. Det är stadgarna som bestämmer hur den ideella
föreningen kommer att drivas.

Hur dessa stadgar ska utformas eller vad de ska innehålla följer inte av lag,
utan dessa regleras ofta av praxis och sedvänja. Sådant som inte har
reglerats genom stadgarna ska genomföras efter föreningens praxis, och om
inte sådan finns enligt god föreningssed.
Det är många föreningar som flyttar fram sina årsmöten för att minska
smittspridningen.
Viktigt också att komma ihåg är att vi är en ideell förening, inte en ekonomisk
förening.
Se §4 i våra stadgar.
https://sflf.se/wp-content/uploads/2020/01/Binder3-1.pdf
Den situation som råder just nu är extraordinär vilket innebär att detta är
viktigare än stadgar som säger att årsmötet ska genomföras senast en viss
tidpunkt.

Läget är helt unikt och oförutsägbart. Allt kan därför inte hanteras som
vanligt.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Syftet med de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten nu publicerat är att
motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara
i samhället, riskgrupper och äldre.
Dessa allmänna råd är generella rekommendationer om hur
smittskyddslagen kan tillämpas, och beskriver hur man kan göra för att
undvika smittspridning.
– Var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra spridning. De nya
allmänna råden innebär att man bör undvika större sammanhang där flera
personer träﬀas, som fester, bröllop och andra tillställningar. Det är också
viktigt att människor håller avstånd till varandra på exempelvis idrottsplatser,
gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera, säger Johan Carlson,
Folkhälsomyndighetens generaldirektör.
Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens
rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.
Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas,
markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med
tvål och vatten.
Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om
mötet kräver att deltagarna träﬀas på samma plats.
Som ni läst ovan så rekommenderas i en sådan här prekär situation att vi
frångår stadgarna. Vilket vi ju redogjort när vi inte hållit mötet ännu i år.
Det vi bör göra är att hålla ett extra Årsmöte när vi ses på
Riksutbildningsdagarna 2021.
Där styrelsen rapporterar för 2020 och medlemmarna ger oss ansvarsfrihet.
När årsstämman inte hålls stadgeenligt utan vid ett senare tillfälle är det
stämman som avgör om styrelsen agerat ansvarsfullt och för föreningens
bästa. Vi har därför valt att bifoga Årsredovisning samt
Verksamhetsberättelser vi färdigställt inför det inställda årsmötet 2020.

Styrelsen Sflf

Vid eventuella frågor kontakt vår ordförande Victoria Randli
ordförande.sflf@gmail.com

