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Hej, 
 
Vi lever i en prövningarnas tid. Precis när höst- 
och vinterrusket börjat lossa på sitt järngrepp 
kommer Corona. All presentation av Corona 
verkar överflödig, hen har presenterat sig själv 
och har självsvåldigt satt spelreglerna för hur vi 
kan leva våra liv.  

I nuläget vidtas på global nivå omfattande åt-
gärder för att minska risken för spridning av det 
virus som orsakar covid-19. En åtgärd som fö-
reskrivs av Folkhälsomyndigheten är social di-
stansering, dvs. att i möjligaste mån begränsa 
sina nära kontakter med andra. Detta gäller 
speciellt för riskgrupper för vilka viruset kon-
staterats vara speciellt allvarligt. En sådan risk-
grupp är personer över 70 år. Andra riskgrup-
per är personer med underliggande sjukdomar 
som t.ex. diabetes. 

Corona-utbrottet sammanfaller olyckligt med 
säsongen för årsstämmor inom bolag och före-
ningar, som just bygger på att ägare och med-
lemmar skall träffas för att fatta beslut beträf-
fande det gångna året och välja nya funktion-
ärer för kommande år. Här uppstår en konflikt 
mellan skydd för smittspridning och möjlighet 
att utöva demokratiska rättigheter. 

Osäkerhet om Coronas framtida utveckling och 
ett oklart juridiskt läge gör att tankearbete, pla-
nering och förberedelser av hur stämman kan 
genomföras tar styrelsens kapacitet i anspråk. 
Detta medför att andra planerade åtgärder får 
skjutas på framtiden. 

 
 

 

Mot bakgrund av att det i vår förening finns 
många inom riskgruppen äldre och det faktum 
att det inte finns några inkomna motioner, har 
styrelsen beslutat att korta ner stämman till att 
endast omfatta de beslut som enligt lagen 
måste fattas och spara annan information till 
ett senare tillfälle. De beslut som behöver fatt-
tas är: 

• Fastställande av resultat- och balans- 
   räkning 
• Disposition av årets resultat 
• Beslut om ansvarsfrihet 
• Beslut av arvoden 
• Val av funktionärer för den kommande peri 
   oden 

Tyvärr går vi miste om ett trevligt samkväm och 
en god smörgås på våren, men det är bättre att 
vi istället firar med en fest när Corona slutligen 
har erkänt sig besegrad.  

När styrelsen har tänkt färdigt och alla underlag 
är klara, vilket kommer att ske inom kort, kom-
mer instruktioner om stämmans genomfö-
rande att delas ut i brevlådorna. Det är vår för-
hoppning att vi lyckas hitta en balans mellan 
omsorg om våra äldre och allas demokratiska 
rättigheter som kan godtas av er medlemmar.  

Corona berör som bekant inte bara styrelsen 
utan alla medlemmar. Styrelsen uppmanar 
därför er alla att följa Folkhälsomyndighetens 
anvisningar efter bästa förmåga. De bifogas på 
nästa sida, men tänk på att de kan förändras:  
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Precis som jag i förra nyhetsbrevet skrev ”Håll 
ut”, då med avseende på höstrusket får jag 
göra det igen med anledning av Corona. Mitt 
uppe i en kris kan man glömma bort att det 
kommer bättre tider längre fram :-)  
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