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Information till valda föreningsombud och till distriktsstyrelsens ledamöter angående SPF 

Seniorerna Skånedistriktets distriktsstämma den 2 april 2020. 

 

På grund av rådande situation har Distriktsstyrelsen, som tidigare meddelats, beslutat att genomföra 

distiksstämman genom ett digitalt förfarande. Det har därefter inte kommit ytterligare nomineringar eller 

yttranden. Den situation som uppstått finns inte reglerad i våra stadgar, men av flera anledningar är det 

viktigt att stämman inte uppskjuts på en obestämd framtid. 

 

Distriktsstämman startar kl. 09 00 och avslutas kl. 13 00 den 2 april 2020. En länk till det digitala 

röstningsformuläret kommer då att skickas till samtliga röstberättigade, det vill säga till de av 

föreningarna valda ombuden och distriktsstyrelsens ledamöter. Formuläret är endast avsett för dessa och 

kommer att skickas till deras e-postadresser. Röstningen görs genom att, direkt i datorn, fylla i 

formuläret. Tryck sedan på ”Skicka-knappen” i slutet av formuläret. 

Formuläret måste vara besvarat och inskickat senast kl. 13 00 för att rösten skall räknas. 

För att kunna justera röstlängden behöver även namn, förening och e-postadress fyllas i. Den 

informationen kommer inte att dokumenteras eller presenteras, utan raderas när rösten är avprickad. 

Ombud utan internet kan ringa in svar till kansliet medan stämman pågår mellan kl. 9 00 och kl. 13 00. 

Man kan ringa eller maila till kansliet på 0413-291 50, 0413-291 14 och 0730-844 167 vid frågor eller 

synpunkter. spf.skane.arsmote2020@gmail.com 

 

En låst version av röstningsformuläret kommer att läggas ut på hemsidan innan stämman. 

 

Röstningsformuläret följer den föredragningslista som sedan tidigare ligger på distriktets hemsida. Där 

finns även övriga stämmohandlingar och de motioner som Skånedistriktet skickat till kongressen. 

Direktadressen är: https://www.spfseniorerna.se/DS2020skane 

 

Ett årsmötesförfarande med alla deltagande på olika platser innebär att det blir nödvändigt att frångå en 

del praxis. Mycket av det praktiska förfarandet kommer med nödvändighet att ske på distriktskansliet och 

årsmötesfunktionärerna kommer att presenteras underlag från omröstningsförfarandet i efterhand. 

Medan stämman pågår kommer distriktskansliet att vara i kontakt med mötesordföranden och 

distriktsstyrelsens ledamöter om frågor skulle uppstå. Röstlängden fastställes och justeras i efterhand i 

samband med att röstingsformulären skickas in.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Morten Kehler 

Kanslichef 

SPF Seniorerna Skånedistriktet 
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