
Inbjudan till årsmöte i Bollnäs GOIF Bandyförening  
 

Härmed inbjuds medlemmar i Bollnäs GOIF Bandyförening till årsmöte 2020-11-04 kl 18.30 i 
Kulturhusets Stora Sal. 

Årsmötet i föreningen har skjutits upp pga begränsningar att arrangera möten som innebär 
folksamlingar, som beslutats av Regering efter inrådan från Folkhälsomyndigheten. 

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att om möjligt skjuta upp årsmöten och 
föreningsstämmor eller genomföra dom digitalt. Bollnäs GOIF Bandyförenings styrelse har bedömt 
att det inte går att genomföra ett digitalt möte på ett demokratiskt sätt varför årsmötet har skjutits 
upp. 

Med hänsyn taget till att pågående pandemi sannolikt kommer att ha fortsatt stor påverkan på vårt 
samhälle många månader framöver och att Riksidrottsförbundet beslutat att årsmöten skall 
genomföras under 2020, har styrelsen nu bedömt att det inte är lämpligt för föreningen att skjuta 
upp årsmötet ytterligare varför möjligheter att genomföra årsmötet på säkert sätt har undersökts. 

Ett årsmöte är varken en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Ett årsmöte är att betrakta 
som en tillställning som inte vänder sig till allmänheten då den vänder sig endast till medlemmar. 
Detta har bekräftats av Polisen. Dock gäller kravet att säkerställa den sociala distanseringen för att 
undvika smittspridning. 

För att säkra social distansering har styrelsen beslutat att årsmötet läggs i Kulturhusets stora sal med 
numrerade platser. När deltagare till mötet anländer, kontrolleras att personen har löst medlemskap 
varpå personen tilldelas en plats dit man går och sätter sig. Platser är utvalda så att det lämnas 
tomma stolar och tomma rader för att säkerställa distanseringen. Det innebär också att deltagare 
inte kan sitta i grupper utan endast en och en. 

En motion är inlämnad som föreslår att Sportsektionen avvecklas. Denna har fått styrelsens bifall. 

Verksamhetsberättelse, årsbokslut, budget och verksamhetsplan samt dagordning för årsmötet läggs 
på föreningens hemsida inom kort. Dessa kommer också finnas tryckta och utlagda i entré till Stora 
Salen på Kulturhuset. 


