Protokoll fört vid styrelsemöte per capsulam
Tisdag den 2020-03-31 per capsulam (per e-post)
§1
Mötets öppnande samt röstlängd
Ordförande för föreningen, Lina Olsson, skickade ut inbjudan och dagordning samt samlade in svar
per capsulam (per e-post).
Följande styrelseledamöter närvarande genom att besvara frågorna:
Lina Olsson (ordförande), Carina Hild (vice ordförande), Martha Bengtsson (sekreterare), Bernt
Mattson (kassör), Lars Johansson (suppleant), Torbjörn Olsson (suppleant), Tinka Danieli Mattson
(suppleant), Torsten Fransson (revisorssuppleant).
Röstlängden bestod av de fyra ordinarie ledamöterna.
Tomas Larsson (revisor) närvarade inte.
§2
Val av sekreterare och justeringsman
Till detta mötes sekreterare valdes Lina Olsson. Martha Bengtsson justerade protokollet.
§3
Fråga om styrelsemötet är behörigen kallat
Samtliga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleant kallades till mötet
via e-post 2020-03-27. Samtliga mötesdeltagare besvarade skriftligen frågan med ”ja”.
§4
Datum för årsmöte 2020
Ordförande framförde följande: Enligt Förenignen Rädda Ältasjöns stadgar ska årsmöte hållas i mars
eller april. Dock blir det mycket svårt att genomföra 2020 p g a den exceptionella situationen med
Corona-utbrottet, och därmed svårigheten att garantera våra medlemmars säkerhet och hälsa.
Folkhälsomyndigheten har utfärdat rekommendationer för evenemang med färre än 50 personer:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/information-till-arrangorer-av-evenemang/
Föreningen som håller möte/evenemang måste göra en riskbedömning samt göra åtgärder för att
minska smitta. Föreningen Rädda Ältasjön har ca 200 medlemmar. Trots att vi inte varit över 20
personer på ett årsmöte, är det är svårt att genomföra ett årsmöte just nu utan risk för smittspridning.
Dessutom är dessutom oansvarigt, och ev olagligt, att skicka ut en möteskallelse till 200 medlemmar,
eftersom vi i förväg inte vet hur många medlemmar som kommer.
Ordförandes förslag är att skjuta på årsmötet till hösten 2020.
Motivering: p g a den exceptionell situationen med Corona-utbrottet, att vi inte kan garantera våra
medlemmars säkerhet och hälsa och att sammankomster med över 50 personer är olagligt.
Föreningens kassa är mycket stor, varför föreningen inte är beroende av att få in medlemsavgifter
under våren. Det är därmed inte nödvändigt att skicka ut inbetalningsblanketter. Medlemmar som vill
lägga medlemsavgift redan nu är välkomna att göra så.
Föreningen är dessutom deklarationsfri 2020, varför inte heller föreningen behöver få bokslutet
godkänt föra sista juni av det skälet.
Styrelseledamöter/ersättare samt revisorer sitter kvar tills årsmötet genomförts.
Föreningen Rädda Ältasjön www.altasjon.nu
e-post: info@altasjon.nu

Efter sommaren bör styrelsen kunna sätta ett nytt datum för årsmötet och skick ut kallelse till årsmötet.
Under tiden informeras medlemmarna via websida, facebook och mail (till dem vi har mailaddresser).
Samtliga mötesdeltagare besvarade skriftligen frågan om årsmötet 2020 skulle skjutas upp med ”ja”.
Styrelsen beslutade enhälligt att skjuta upp årsmötet med ovanstående motivering.
§5
WWF Earth Hour 2020
Ordförande informerade före mötet om att Föreningen Rädda Ältasjön för tionde året i rad är anmälda
till Världsnaturfondens (WWF) globala klimatmanifestation Earth Hour 2020-03-28 20.30 – 21.30
med motiveringen ”Styrelsen släcker ned i sina hem. Vi går ut på websida och Facebook och
uppmanar våra ca 200 medlemmar samt 500 ytterligare följare att göra detsamma."
Styrelsen/revisorer uppmanades att släcka lamporna i hemmet och helst även i trädgården.
§6
Skräpplockardag
Ordförande informerade före mötet om följande:
Förra året, 2019-05-05, genomförde Föreningen Rädda Ältasjön en välbesökt och uppskattad
skräpplockardag där medlemmar tillsammans gick runt Ältasjön och plockade skräp längs stränderna.
Föreningen Rädda Ältasjön passade på att informera medlemmarna om Ältasjön och föreningens
arbete ”på plats”. Vi tillhandahöll sopsäckar och plasthandskar, bjöd på avslutande picnic och
transporterade sopsäckarna till Älta Kretsloppscentral med bil och elcykel. Vi genomförde detta som
ett evenemang kopplat till Nordiska Kusträddardagen 2019.
https://www.facebook.com/events/646487809114122/
Tanken var att göra detta även 2020. En konsekvens av Corona-utbrottet är att styrelse bör fundera på
om föreningen kan anordna skräpplockardagen under våren 2020.
Tanken var att göra det antingen i samband med Nordiska Kusträddardagen 2020-05-02
https://www.hsr.se/kalendarium/nordiska-kustraddardagen-2020
eller i samband med Nacka Kommuns/Håll Sverige Rents officiella skräpplockarvecka 20-26 april
2020 https://www.nacka.se/nackavattenavfall/skola/skapplockardagarna/
Ordförandes förslag var att styrelsen avvaktar och ser hur situationen utvecklas innan vi tar beslut. T
ex kan antingen en mindre aktivitet (endast styrelsen?) genomföras under nämnda datum eller så kan
aktiviteten genomföras i höst utan koppling till ovan nämnda skräpplockararrangemang. Eller så ställt
evenemanget in helt. Ingen i styrelsen opponerade sig emot förslaget.
Inga övriga ärenden hade inkommit och styrelsemötet per capsulam var därmed avslutat.
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