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Årsmötena i alla förbundets föreningar under november 
månad 2020. 
 

Vi får just nu många frågor om hur vi skall hantera de förestående 
årsmötena, i alla våra föreningar, som enligt våra stadgar ska 
genomföras under november månad. 

Att frågeställningen har uppkommit hänger givetvis samman med den 
pågående Corona-pandemin. 

Frågan diskuteras i hela vårt förbund och har olika dimensioner. 

Förutom de enkla konstaterande att vi har stadgar att följa, är vi alla 
överens om att vi har en extraordinär situation, att hantera och att följa 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Samtidigt vet vi alla att 
både distrikt och föreningar är egna juridiska personer, varmed följer att 
man tar sina egna beslut.  

Vi är säkert också överens om att liv och hälsa är det som går före att 
genomföra på förhand beslutade aktiviteter, oavsett om dessa är 
sprungna ur ett stadgeperspektiv eller är beslutade av vår organisation.  

Vi kan ytterligare lägga till att vi inom våra medlemsorganisation har 
många medlemmar, som i den rådande pandemin befinner sig i direkta 
riskgrupper. Dessutom vet vi också att även utanför dessa grupper är det 
flera som både blivit smittade och t.o.m. avlidit. M.a.o. har vi med en 
mycket allvarlig och smittsam sjukdom att göra. Det är vi alla överens 
om!  

Frågan är hur vi skall hantera det hela, med balanserade risker? 

Vår samlade uppfattning är att det ändå skall vara möjligt att genomföra 
de kommande årsmötena, med beaktande av de risker som detta medför. 
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Här vill vi dock återigen påtala den egna beslutsförmågan, då alla är 
egna juridiska enheter.   

 

Vår uppfattning och rekommendationer ser ut enligt följande: 

 

1. Årsmötena kan genomföras under november, som fysiska 
möten, med iakttagande av de rekommendationer som kommer 
att finnas från Folkhälsomyndigheten, vad avser avstånd och 
gällande begränsningar hur många som antalsmässigt kan 
träffas. Satsa på att hålla mötet i en storleksmässig väl tilltagen 
lokal. 
I detta sammanhang vill vi vara tydliga med att de 
rekommendationer som i våras utgick från förbundet, där vi 
angav ett mötesantal på maximalt 10 personer utomhus och att 
inga möten skulle äga rum inomhus, inte längre skall ses som 
förbundets rekommendation. Anledningen till att vi i våras 
”tog i”, på detta sätt, var ett uttryck för den osäkerhet som då 
rådde och att vi inom förbundet hanterar många medlemmar 
som ligger inom de uttalade riskgrupperna.     

2. Viktigt att det samtidigt erbjuds digitala eller andra möjligheter 
att upprätthålla föreningsdemokratiska principer.  

3. Det som behöver säkerställas när det gäller röstningsförfarandet 
är framförallt: 

• Valen av förtroendevalda 
• Bevilja styrelsen ansvarsfrihet 
• Kommande årsavgift 
• Eventuellt ställningstagande till aktuella motioner 
• Övrig fråga av stor betydelse för den enskilda föreningen 

4. Röstningsproceduren behöver säkerställas, d.v.s. så att 
ovanstående delar kan beslutas. Frågan är då hur detta kan göras 
på bästa och mest lättillgängliga sätt, med hänsyn till att alla 
medlemmar inte har digitala förutsättningar att vara 
uppkopplade i ett möte? När vi diskuterat denna fråga är det 



 
 

SVERIGES BIODLARES RIKSFÖRBUND                                                                          Borgmästaregatan 26, 596 34 Skänninge 
               info@biodlarna.se 
               Tel. 0142- 48 20 00   

framförallt att föreningarna, med stor fördel, säkerställer att 
skicka ut underlag till sina medlemmar i god tid, där det också 
klarläggs hur röstningsförfarandet skall gå till. Här är vår 
övertygelse att respektive förening får tänka till hur detta skall 
gå till. Av ovanstående frågor kan man dessutom ”banta ned” de 
nödvändiga frågorna till ett minimum. Då tänker vi så här: 

• Om styrelsen i föreningen konstaterar att det råder ett 
extraordinärt läge kan man föreslå att nuvarande styrelse 
sitter kvar, möjligen att man för upp ett enskilt beslut på 
att mandatet för ordförande förlängs med ett år eller 
alternativt att valberedningen har framme en ny kandidat, 
som det skall ske omröstning om.  

• Ställer frågan om styrelsen kan få ansvarsfrihet avseende 
verksamhetsåret. 

• Föreslå oförändrad årsavgift    
5. Vi tror att dessa ställda frågor kan skickas ut till medlemmarna 

innan årsmötet och att de kan besvaras till styrelsen eller en 
person som styrelsen utsett som mottagare, innan årsmötet skall 
äga rum. Här kan det vara en fördel att svaren exempelvis går 
till valberedningen, som skall inta en föreningsdemokratisk 
neutral hållning. Svaren skickas in via:  

o Mail. Saknar man mail kan den som inte förfogar 
över detta ta hjälp från någon annan i föreningen. 

o Personlig överlämning eller postbefordran. 
Självklart är dessa två metoder också ett gångbart 
sätt att lösa överlämnandet av röstningen.    

o Enkelt Google-verktyg. Alternativt är att 
föreningen via ett Google baserat verktyg tar in 
svar på de frågor som skall avgöras. Här har vi 
för avsikt att ta fram en enkel handledning hur 
detta verktyg i praktiken skall användas.  
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Sammanfattning/rekommendationer: 

 

• Genomför om möjligt föreningens årsmöte under november, 
med iakttagande av folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

• Erbjud fysiska möjligheter för dem som så önskar att 
personligen närvara vid mötet och också eventuellt alternativa 
närvaromöjligheter via digitala system, ex. Teams eller Zoom. 

• Håll mötet i en stor lokal där tillräckliga avstånd kan 
upprätthållas.  

• Skicka ut mötesmaterial i god tid i förväg. 
• Begränsa antalet frågor som skall underkastas ett 

röstningsförfarande, med tanke på att alla inte har möjlighet att 
personligen närvara vid det fysiska mötet. 

• Bifoga i mötesmaterialet anvisningar om hur röstningen skall gå 
till, om man personligen inte kan närvara vid årsmötet.    

  

 

Det är fortfarande några veckor kvar till att materialet från kansliet 
skickas ut till alla våra föreningar och skulle det under den tiden komma 
fram idéer och uppslag hur vi kan gå tillväga, så kommer vi givetvis att 
informera om detta. 

 

Vid frågor kring detta, kontakta kansliet, info@biodlarna.se, 0142-48 20 
00 eller ditt distrikt eller alternativt er grannförening, för att bolla idéer 
och olika tillvägagångssätt. 

 

Skänninge 2020-09-02 

 

Jonas Eriksson 
Förbundschef   

mailto:info@biodlarna.se

