
Styremøte på Skype den 15.april, kl. 19:00, 2020.

Til stede: Flemming Nielsen, Stig Horsberg, Anna Bodil Hald. Bjørn 
Petersen, Ulrica Cronström, Pär Connelid og Ann-Charlott Hadju-Rafis og Lars Aamodt.

Leder Flemming Nielsen ønsket oss alle hjertelig velkommen.

1. Vurdering av gjennomføring av årsmøtet i Aabo samt status av påmelding.
På grunn av Korona-pandemien kunne Ulrica og Aaro orienterte om at flere av de påmeldte 
hadde trukket seg. Mange av våre deltakere er i en sårbar situasjon på grunn av relativt høy 
alder. Ingen kontrakter som fordrer økonomiske kostnader er fortsatt underskrevet. Derfor 
er arrangementet uten økonomiske forpliktelser så langt.

I våre lover står det i punkt 19: « Årsmøtet skal avholdes hvert år i perioden 1.april til 31. 
oktober».
Situasjonen som har oppstått over hele verden vedrørende Korona-pandemien må kunne 
betraktes som «force majeure». I denne situasjonen må vi først og fremst ta hensyn til våre 
medlemmers helse. Noe annet ville vært direkte uansvarlig. Det er videre høyst usikkert om 
noen av våre overnattingssteder, møtelokaler, mm. vil være åpne og i drift i den aktuelle 
perioden.
Vedtak: 
Årsmøtet i Åbolands skärgård utsettes til august 2021 og arrangeres i samme periode.
Alle som har betalt depositum får valget om å få beløpet på 300€ tilbakebetalt eller å la det 
stå til neste år. De som lar det stå vil bli prioritert ved neste års påmelding.
Alle styreverv prolongeres med et år og nytt valg etter loven foregår i 2021.
Årsmelding og revidert regnskap sendes ut i august då.
Alle påmeldte vil bli orientert.
All videre informasjon blir sendt som vedlegg til ny utgave av Lommen nr.56 og blir ellers 
gjort kjent på vår hjemmeside mm..

2. Andre regionale arrangementer.
Flere av sommerens regionale arrangementer kan bli og er allerede avlyst.
Vega 24 -28. juni er avlyst. Var fulltegnet.
«Lahumlasuse» 18.juni, høyst sannsynlig avlyst.

«Kosterdagene» i juni, usikkert.

3. Eventuelt.
Pär kunne fortelle at bevilgningen til slåttekurs ikke hadde noen føringer og at vi kan bruke 
pengene fritt etter hva styret finner fornuftig.
Han foreslo også å se på muligheten for at det kan arrangeres en mindre samling på Koster 



på ettersommeren der det også kan inngå et fysisk styremøte. En god ide dersom det er 
mulig i et så spesielt år.

Neste styremøte den 18. mai gjennomføres på Skype. 


