
  	 	 Gävle den 27 januari 2022


	 	 	 	 	 	 Till samtliga medlemmar 


Ändrade förutsättningar för årsmötet den 17 februari 2022 

Coronapandemin fortsätter att påverka Gavles förutsättningar att genomföra 
verksamheten. Styrelsen har allt sedan pandemins utbrott anpassat verksamheten till 
gällande allmänna råd och restriktioner. 


Närmast berörs årsmötet. Det saknas förutsättningar att genomföra detta enligt plan.

Det är varken lämpligt eller möjligt att genomföra ett fysiskt möte. Styrelsen har därför 
övervägt olika alternativ och kommit fram till att följande lösning är det bästa ur ett 
medlemsperspektiv:


Årsmötet genomförs den 17 februari 2022. 


Senast den 2 februari läggs handlingarna till årsmötet upp på Gavles hemsida på Internet:

www.spfseniorerna.se/gavle. Där finns förslagen till beslut och beslutsunderlag. 


Detta brev skickas till alla medlemmar med e-post, Medlemmar, som föreningen inte har 
någon e-postadress till, får samma brev genom vanlig postgång.


Ni som har tillgång till hemsidan uppmanas att där ta del av årsmöteshandlingarna. 


Medlemmar utan e-post kan, om de så önskar, beställa årsmöteshandlingarna genom att 
omgående ringa till Liss-Britt Landén på telefon 070-342 36 40.


Därefter vill styrelsen att du avger din röst genom att skicka ett svar till SPF Seniorerna 
Gavle på följande e-postadress:


spfseniorernagavle@gmail.com .


Det finns två svarsalternativ:


1. Jag röstar JA till förslagen från styrelsen, revisorerna och valberedningen.


2.  Jag röstar JA till förslagen från styrelsen och valberedningen med följande 

     UNDANTAG. Ange vilka punkter du röstar NEJ till eller om du har ett eget förslag.


Om du svarar med brev/kort ska detta skickas till Liss-Britt Landén, Kaveldunsvägen 12, 
806 30  GÄVLE. 


Obs! Oavsett vilket alternativ du väljer måste svaret vara framme senast den 16 
februari 2022.  Ange ditt för- och efternamn när du röstar. 
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Dagen för årsmötet samlas styrelsen tillsammans med de ledamöter som föreslås för inval 
till styrelsen och dessutom två justeringspersoner. Samtliga namn framgår av 
beslutsunderlaget.


Inkomna röster kontrolleras och räknas av justeringspersonerna, tillika rösträknare.


Därefter upprättas och justeras protokollet från årsmötet.


Det är styrelsens förhoppning att du som medlem delar styrelsens uppfattning, att det 
beskrivna förfaringssättet är acceptabelt utifrån de nog så viktiga smittskyddsaspekterna.


Som en jämförelse deltog i fjol sex (6) medlemmar, utöver styrelsen, i det fysiska årsmöte 
som först på försommaren anordnades i Regementsparken. Det var ett årsmöte som 
visserligen helt följde stadgarna, men som ändå inte kan betraktas som lyckat ur ett 
demokratiskt perspektiv.


Idag kämpar många ideella föreningar för att få ihop en styrelse. I den kontexten känns 
det mycket tillfredsställande att valberedningen kan lägga fram ett förslag, som innebär 
att samtliga styrelseposter inte bara kan besättas, utan dessutom med erfarna och 
kompetenta medlemmar.


Med vänliga hälsningar


Pirkko Jonsson 
Ordförande
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