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Kallelse extraårsmöte 2020   

 

Kallelse extraårsmöte 2020-06-13 
 

Styrelsen i Flygvapenfrivilliga region väst kallar till ett extraårsmöte i enlighet med § 6.4 i föreningens 

stadgar. Då det ordinarie årsmötet inte kunde genomföras pga det rådande smittläget och då 

situationen inte har löst så kommer årsmötet genomföras på DISTANS genom tjänsten zoom, 

https://zoom.us/. 

Regler:  

- För att kunna delta på mötet så måste du anmäla dig i förväg. 

- För att kunna rösta ska du både vara anmäla och registrerad via zoom. Ditt alias måste vara 

ditt för- och efternamn. För att rösträknare ska kunna säkerställa att röstningen går säkert till 

(röstning via fullmakt är inte tillåten, i enlighet med § 6.17 i stadgarna). 

Under 2020-06-10 kl 18:00-20:00 kommer en testinbjudan vara tillgänglig och du kan testa att 

ansluta till en prov-möte. Personal ur styrelsen kommer då finnas tillgänglig för att svara på ev frågor 

och förbindelseprov. 

Det extraårsmötet kommer att genomföras 2020-06-13 och startar kl 13:00. Dvs att samtliga ska 

vara inloggade i god tid innan, anslutning till mötet kommer att vara möjligt en timma innan mötet 

börjar. Mötet kommer också att spelas in för att dels underlägga protokollet och även kunna bemöta 

ev invändningar efter mötet, inspelningen kommer att raderas efter att protokollet fastställts. 

Anmälan till årsmötet görs senast 2020-06-06 kl 24:00 till kansliet antingen via e-post (fvrv@fvrf.se) 
eller med brev till: 
Flygvapenfrivilliga region väst 
c/o Ulrika Leijon 
Regementsgatan 38 462 32 Vänersborg 
 
Anmälan skall innehålla Namn, personnummer och mailadress som vi kan nå er på (dit länk för mötet 
ska skickas till). 
 
Styrelsen är medveten om att detta är svårt tid för många, men vi vill göra bästa av en svår situation 

och regionen behöver en vald styrelse för innevarande år för att kunna genomföra höstens 

verksamhet och inte minst representera regionen under den centrala stämman i oktober. Styrelsen 

har talat med andra frivilliga försvarsorganisationer som redan genomfört årsmöten digitalt för råd 

och erfarenheter, så vi är trygga med att detta är ett format som fungerar. 

 
 
Patrik Pettersson 
Styrelseordförande FVRF Väst 
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