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SydostLeaders årsstämma 18 juni 2020 

Till 

Medlemmar, styrelsen med suppleanter och nominerade för styrelsen och suppleanter i 

SydostLeader 

För kännedom 

Kommunala referensgruppen, beredningsgruppernas ledamöter och valberedningen i 

SydostLeader 

 

Bakgrund 

Med anledning av pågående pandemi, Covid-19, och dess konsekvenser har SydostLeader 

övervägt olika alternativ för årets stämma med såväl fysiska och digitala möjligheter som 

senareläggning efter sista maj.  

 

SydostLeader har även efter framställan till JV erhållit besked att det, i enlighet med 

Folkhälsomyndighetens direktiv, är möjligt att senarelägga stämman. Utskick, via e-post, till 

berörda inom SydostLeader genomfördes 29 april 2020. 

  

 

Presidiets beslut 
Presidiet har därför beslutat att genomföra årets stämma den 18 juni och utomhus under tak 

enligt de rekommendationer Folkhälsomyndigheten/FHM ger. Årsstämman kommer att 

förläggas till Gnistans folkets park, Ronneby kommun. Karta och vägbeskrivning bifogas. 

 

Tyvärr måste antalet medverkande begränsas vid stämman, allt enligt FHM rekommendationer, 

till att endast innefatta medlemmar, styrelse med suppleanter, nominerade ledamöter och 

suppleanter för styrelsen 2020-2022, representant för revisorerna och valberedningen samt 

kontorets personal. Medlem som själv inte kan närvara vid årets stämma kan skicka ett ombud 

med fullmakt istället. 

 

I tidigare utskick har kommunala referensgruppen, valberedningens och berednings-

gruppernas ledamöter inbjudits att närvara vid årsstämman, men är denna gång tyvärr inte 

möjligt, i vårt syfte att begränsa antal deltagare. Årsstämman kommer inte att filmas eller 

direktsändas, enligt tidigare uppgift, av kostnads- och tekniska skäl. 

 

Handlingar, separat inbjudan, fullmakt och vägbeskrivning bifogas och finns även tillgängligt på 

SydostLeaders Internetsida http://sydostleader.se/vara-stadgar/arsmote-2020/ 

 

http://sydostleader.se/vara-stadgar/arsmote-2020/
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Årsstämmans genomförande och anmälan 
Årsstämman genomförs utomhus den 18 juni på Gnistans Folketspark i Listerby. Efter 

årsstämman kommer enkel förtäring att finnas tillgänglig.  

Inbjudan, ärendelista och fullmakt bifogas. Det är viktigt att anmälan om deltagande eller 

fullmakt inkommer till SydostLeader senast 12 juni på mail info@sydostleader.se. Deltagande 

kan även meddelas till mobil 076-800 1600. 

 

Med hänsyn till rådande omständigheter att årsstämman genomförs utomhus rekommenderas 

att varm klädsel tas med. Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs och framgår 

tillsammans med övriga handlingar för årsstämman på SydostLeaders internetsida: 

http://sydostleader.se/vara-stadgar/arsmote-2020/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Joel Parde  

Ordförande 
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