Årsstämma med arbetsmöte senareläggs!
Styrelsen har den 2020-03-04 beslutat att ställa in årsstämman med arbetsmöte avseende
verksamhetsår 2019 som planerades äga rum på Kryssningsfartyget Tallink Silja Line Victoria, Stockholm
– Tallinn den 27–29 mars. Anledningen är uppkomst av särskild angelägenhet och oro för våra
medlemmar samt avbokningar av deltagare till stämman.
Enligt myndigheterna Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt
Folkhälsoskyddsmyndigheten är risken för att upptäcka fall av Coronasmitta i Sverige mycket hög. Risken
för allmän smittspridning i Sverige bedöms som måttlig, en trea1 på en femgradig skala.
Bakgrund till beslut:
•

Ovan stående uppgifter gällande risken för smittspridning av Coronavirus i Sverige och runt om i
världen.

•

Att inte utsätta GWCS medlemmar och medföljande för en eventuell risk att bli smittad på
kryssningsbåten.

•

Att inte utsätta GWCS medlemmar och medföljande för risken att sättas i karantän.

Enligt GWCS stadgar § 19 ...”ska ordinarie föreningsstämma äga rum senast den 10 april...” Styrelsen
bedömer att riskerna troligen kvarstår även om stämman senareläggs med en vecka och hänvisar därför
till Force Majeure för att frånträda regeln. Styrelsen kommer att följa utvecklingen och återkomma med
nytt datum.
Beslutet togs på styrelsemöte den 4 mars 2020 efter omröstning. Nedanstående alternativ till förslag
diskuterades och röstning utfördes.
1) Förlägga årsstämma med arbetsmöte på Kryssningsfartyget Tallink Silja Line Victoria enligt
planering – 1 röst
2) Förlägga årsstämma på hotell i Stockholm med samma upplägg som på båten – 0 röster
3) Senareläggning av årsstämman med hänvisning till Force majeure – 5 röster
Styrelsens beslut: Alternativ 3, senareläggning av årsstämman med hänvisning till Force majeure.
Force majeure: en juridisk term för övermäktiga eller obemästerliga krafter, oväntade eller
oförutsägbara händelser och effekter som inte kan hanteras på sedvanligt vis, vilka förhindrar någon att
göra vad den föresatt sig eller förbundit sig till, i synnerhet vad som ankommer någon att göra enligt
rättsligt bindande avtal.
Styrelsen beslutar att ersätta utlägg av resekostnader för ej avbokningsbara resebiljetter för flyg, tåg
och buss för förtroendevalda och medresenärer mot uppvisade kvitton, samt att förskottsbetalning för
medresenär återbetalas.
Med vänlig hälsning
Ordförande/President för GWCS
Carina Hemmingsson
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