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Extra styrelsebeslut (per capsulam) om årsstämma 2020 i
Svenskt Friluftsliv
Inledning
Det rådande läget vad gäller Covid-19 viruset gör att styrelsen behöver ta ställning till en eventuell
omdisposition/flytt av Svenskt Friluftslivs årsstämma 2020.
I dagsläget tillåts inte arrangemang med mer än 500 personer i Sverige. Andra begränsningar finns i andra länder
och det är inte omöjligt att nya begränsningar kan komma i Sverige.
Enligt Svenskt Friluftslivs stadgar skall årsstämma genomföras senast under april månad. Årets årsstämma är
planerad till den 21:a april och uppskattas ha ca 100 besökare. Vi har ett avtal med Skansens restauranger där vi
kan avbeställa hela arrangemanget senast fyra veckor innan genomförandet (23 mars) utan att debiteras några
kostnader. Efter det datumet debiteras 75 % av kostnaden.
Bland våra medlemsorganisationer hanteras den uppkomna situationen på olika sätt. Några flyttar sina
årsstämmor medan andra genomför den digitalt. De organisationer som flyttar årsstämmorna har delegater som
utses av länsorganisationer som i sin tur skall hinna med att genomföra sina årsstämmor. I några fall genomförs
årsstämma digitalt då ledamöterna till årsstämman redan utsedda.
Styrelsen har tre val:
Att genomföra årsstämman som planerat
Detta medför risken att vi i sista stund måste inhibera årsstämman, då arrangemang av denna storlek kanske inte
får genomföras, eller att väldigt få kommer att närvara då deltagarna är rädda att smittas av Covid-19.
Att flytta årsstämman
En möjlighet är att flytta årsstämman till efter sommaren. Då frångår vi stadgarna som säger att årsstämman skall
genomföras senast under april månad.
Att genomföra årsstämman digitalt
På detta sätt uppfyller vi stadgarna och klarar av den formella delen av styrelsens uppdrag. Det hindrar inte att vi
senare högtidlighåller att Svenskt Friluftsliv fyller 20-år i år.
Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att årsstämman 2020 skall genomföras digitalt och uppdrar åt kansliet att
vidta de åtgärder som krävs för ett sådant genomförande.

MEDLEMSORGANISATIONER Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet Skog och Ungdom, Korpen Svenska
Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4 H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben, Svenska
Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och
Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska
Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Scouterna, Svenska
Skridskoförbundet, Svenska Turistföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening.

