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GWCS styrelses rekommendationer avseende Distriktsstämma år 2021 med 

avseende på den pågående pandemin! 

Styrelsen följer utvecklingen av COVID-19-pandemin via Folkhälsoskyddsmyndigheten, 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och media samt tar del av de beslut 

regeringen fattar enligt inrådan av nämnda myndigheter. 

Med bakgrund av informationen vill styrelsen be föreningens distriktsstyrelser att ta hänsyn 

till de risker som en distriktsstämma för verksamheten 2020 i fysisk form kan medföra, samt 

att ta beakta de lokala och regionala restriktioner som råder. Styrelsen förordar därför att 

distriktsstyrelserna ser över andra möjliga lösningar genom att genomföra stämmorna 

digitalt, exempelvis via Microsoft Teams eller andra digitala plattformar. 

Många av våra medlemmar tillhör riskzonen och här är det viktigt, med omtanke och ansvar, 

att inte utsätta dem för risk och att undvika att pandemin inte ökar ytterligare. Om vi gör 

vårt bästa för att trycka tillbaka smittan ökar vi möjligheten att kunna genomföra träffar i 

sommar, därför är det angeläget att: 

- VI ALLA hjälps åt att minska smittspridning. 

- I de fall det inte finns förutsättningar och tillgång till en stor möteslokal med 

rekommenderat avstånd, avråder styrelsen att man genomför årsstämman i fysisk 

form. 

- Om digital årsstämma genomförs rekommenderar styrelsen att årsstämman föregås 

av ett testmöte så alla deltagare har möjlighet att prova den digitala plattformen.  

- Om en medlem inte har möjlighet att koppla upp sig digitalt på årsstämman föreslår 

styrelsen att en mindre grupp kan delta i mötet tillsammans. Ta hjälp av varandra! 

Denna rekommendation har tagits fram för att underlätta beslut om genomförande av 

distriktens årsstämmor.  

GWCS styrelse uppmanar alla distrikt att följa rekommendationen, dock ligger det slutgiltiga 

beslutet i distriktsstyrelsen. 

Vi har alla en förhoppning om ett vaccin snart kommer och att Coronapandemin mattas av.  

Vi ser fram emot att GWCS kan genomföra de mc-träffar som planeras i sommar, och att det 

går att genomföra festligheter och firande av GWCS 40 år, som är tänkt. 

 

Med vänlig hälsning  

Styrelsen för GWCS 



   
 


