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Information mot bakgrund av corona.
mars 2020

Information från SeniorNet Swedens styrelse med anledning av
corona pandemin
Alla har nog nåtts av information om coronaviruset och dess omfattande spridning.
SeniorNet Swedens styrelse rekommenderar att klubbarna ställer in verksamhet, möten och
träffar tills vidare och lokalt följer kommunernas information, beslut och rekommendationer.
Årsmöten skjuts upp
Många klubbar skjuter upp sina årsmöten vilket är helt rätt i rådande situation, även om det
inte finns något formellt stöd i stadgarna för detta.
Hur länge årsmöten kan skjutas upp, är en svår fråga, och beror på hur pandemin utvecklas
och vad myndigheterna rekommenderar beträffande kontaktytor framöver.
Styrelsen kommer dock att diskutera frågan i början av april. Då kommer vi också besluta
om SeniorNet Swedens årsstämma som är planerad till den 7 maj kan genomföras då eller
senare.
Andelen av medlemsavgiften betalas ut
Styrelsen har nu tagit ställning till den viktiga frågan om utbetalning av andelen av medlemsavgifterna till klubbarna. Beslutet innebär att utbetalning kan ske utan att årsmötesprotokoll skickas in. Övriga handlingar ska dock skickas in till SeniorNet Swedens kansli
för att medel ska betalas ut.
Eftersom alla klubbar planerat årsmöten i mars/april och har dessa handlingar klara, så är
det ett rimligt krav. Årsmötesprotokoll ska sedan skickas in till kansliet när klubbarna hållit
sina årsmöten.
För utbetalning gäller formellt att klubbarna ska skicka in följande handlingar:
 Verksamhetsberättelse
 årsredovisning med resultaträkning samt balansräkning
 revisionsberättelse
 bank, clearing- och kontonummer
 årsmötesprotokoll – skickas in senare när årsmötet har hållits.
Nu gäller det att vi alla är försiktiga och följer Folkhälsomyndighetens uppmaningar och
rekommendationer.
Vi kan alla ta ansvar för att motverka spridningen av det nya coronaviruset och måna om
våra medmänniskor och varandra.
Rose-Marie Frebran, ordförande
SeniorNet Sweden
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Har du frågor så kontakta oss via: kansli@seniornet.se

Myndigheternas rekommendationer
Följ kommunens rekommendationer.
Följ utvecklingen via Folkhälsomyndigheten
Detta mejl skickas till styrelseledamöter, klubbadministratörer och webbansvariga samt
revisorer och valberedning.
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