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Jul hälsning 2020

Bäste kamrat!
Jag vill på mina och styrelsen vägnar tillönska dig och de dina en God Jul och ett Gott
Nytt År.
Samhället är sig inte likt i dagsläget! När och hur det skall återgå till något mer normalt
är en ödesfråga, som tyvärr ingen med säkerhet kan besvara i dagsläget. Viruset beter
sig på ett sådant sätt att det är svårt att göra prognoser för hur det påverkar nu och
framåt.
Trots att de flesta verksamheter har avstannat har styrelsen inte varit sysslolös. Vårt
planlagda årsmöte i Luleå/Boden våren 2020 för verksamhetsåret 2019 gick som känt
om intet. Ny planläggningen av ett årsmöte 2021 i Berga har därefter skett. Detta möte
skulle därmed omfatta två verksamhetsår.
Allt var långt framskridet i planeringen med ett detaljrikt och trivsamt program, där
värdförbandet visat stort tillmötesgående och välkomnande av vår kamratförenings
närvaro. Nu visar det sig att viruset åter sätter käppar i hjulen för detta fysiska möte
vid Amf 1 på Berga. Mot bakgrund av beslut inom Försvarsmakten har Chefen för
Marinen ställt in våra möjligheter till besök och därmed vårt arrangemang.
Styrelsen har därefter vid olika telefonmöten, bedömt att vänta ytterligare ett år för att
genomföra ett årsmöte, som då skulle omfatta ytterligare ett verksamhetsår, inte skulle
vara anständigt.
Vår planeringsinriktning är därför att vi under våren 2021 ska genomföra ett årsmöte i
såväl digital som analog form.
Den ”analoga” delen blir i form att ett röstningsförfarande på de punkter som normalt
föreligger till beslut vid årsmöten. Denna röstning utförs så att föreslagna
beslutsunderlag kan bifallas eller också kan reservation avges. För de som har teknisk
möjlighet kommer röstningen kunna avges digitalt och sändas in. Övriga insänder sin
röstsedel per post. Röstberättiga är de medlemmar som avlagt medlemsavgift för år
2020. Själva årsmötestillfället planeras kunna genomföras i form av videokonferens.
Tidsförhållandena i stort är följande:
Eventuella motioner och propositioner SKA ha inkommit till styrelsen senast 2021-0130.
KamraTnytt vårnummer 2021 utkommer senast 2021-03-15, där kallelse och allt
beslutsunderlag till årsmötet kommer att delges för de två verksamhetsåren som skall
avhandlas vid årsmötet. Underlaget kommer även finnas tillgängligt på hemsidan, där
en länk till videokonferensen och röstsedeln kommer att finnas.
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Årsmötet planläggs som videokonferens 2021-04-21 med start klockan 16.00. För att
kunna sammanställa beslutsunderlag från röstningsblanketter skall dessa vara inkomna
senast 2021-04-12.
Nu till en uppmaning! Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Skall föreningen på
sikt överleva behövs nya och aktiva krafter. Åldern på våra funktionärer ökar för varje
år och en del önskar bli avlösta. Även du kan bidra med en insats. Kontakta
valberedningen för förslag och idéer.
Valberedningen består av Jan-Erik Lövgren, 070-367 29 94, janerik.lovgren@kamratoff.se och Jan Sandin, 072-451 01 05, jan.sandin@kamratoff.se

Än en gång - God Jul och Gott Nytt År!
Var försiktiga och håll avstånd!
Torgny Henryson
Föreningsordförande
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