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Protokoll digitalt extra styrelsesammanträde 2021-02-10 
Huvudfråga för mötet var DATUM FÖR ÅRSMÖTE. 
 
 
 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnas digitalt enligt inriktningen på agendan. 

2. Val av ordförande, sekreterare för mötet och justerare 
Lars Waern ordförande, Helena Larsson sekreterare, Tony Carlsson 
justerare. 

3. Föregående mötesprotokoll 13/1 -21 (Utsänt till samtliga) 
Inget tillägg. 

4. Årsmötet (Lördagen 13/3 2021 kl 13 i Brukslokalen,) 
Vid senaste styrelsemöte beslutades:” Ordföranden, vice ordföranden, 
sekreteraren och kassören återkommer till styrelsen för beslut angående 
möte avseende årsmötets genomförande senast 15 febr 2021.”. Ordf., vice 
ordf., sekr., och kassören har diskuterat möjligheterna att genomföra 
årsmötet den 13 mars. Vi har gemensamt kommit fram till att 
smittoriskerna av covid 19 är oförändrat höga och Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer angående möten för föreningar ligger fast. Enligt stadgarna ska 
årsmöte genomföras senast under april. Vi har kontaktat Ingemar ang 
Brukslokalen. Vi föreslår att datum för årsmötet senareläggs till lördagen 24 
april kl 13. Vi föreslår också att frågan följs upp av ordf., vice ordf., sekr., 
och kassören som redovisar läget för styrelsen senast 31 mars. Ordf. 
meddelar medlemmarna beslutad ändring på samma sätt som kallelsen 
genomfördes.  
Beslut: FUNQ styrelse beslutar, mot bakgrund av att coronapandemin 
beräknas fortsätta, att senarelägga årsmötet preliminärt till 24 april 2021 
kl 13 i Brukslokalen. 
 

5. Övriga frågor. 
FUNQ har sänt en skrivelse till Länsstyrelsen angående olägenheterna med 
vitkindade gäss på Parkbadet och lekplatser. Länsstyrelsen svarade 3 febr 
att de förstår problematiken och har påtalat förhållandena till ”högre 
instans”. FUNQ kommer att följa ärendet. 
Under mötet har Helena framfört att frågan om stipendier bör tas upp med 
anledning av de stora ideella insatser som gjort av eldsjälar för att spola is 
för isbana vid skolan samt att dra skidspår. Detta har främst gjorts för att 
främja barn och ungdomars fritidsaktiviteter. Styrelsen konstaterar att 
dessa eldsjälar gjort en mycket bra insats men avvaktar med beslut om 
stipendier för år 2021. 
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6. Nästa möte 13/3 kl 12 i Brukslokalen eller på annat sätt.  
Slutligt beslut om datum för årsmöte måste tas senast 10 dagar innan 
årsmötesdatum. 

7. Mötets avslutande.   
       

Helena Larsson 

 Helena Larsson 
 

 Lars Waern  Tony Carlsson 

Lars Waern   Tony Carlsson 
 
 
Utdrag från Folkhälsomyndighetens anvisningar 14 dec 2020: 
” Föreningar m.m. 
För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar och andra associationsformer: 

1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem 
digitalt 

2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.” 


