
 Länsnytt nr 4 2020            

Information till kretsarna i Jönköpings Länsförbund  16/12 2020 

Sida 1 av 2 
 

 

Länsstämman 
Vår första digitala länsstämma avlöpte bra, inte minst genom mötesorföranden Göran 
Liljenströms effektivitet. Tack för det Göran!      Protokollet sändes separat.      
Styrelsen ser nu ut som följer: 
Marianne Frick - sekreterare, Lasse Lindfors – samordnare, Anders Svensson – kassör, 
Marita Melin – ledamot, Simon Söderstedt – ledamot och  
Olle Mill ledamot och klimatsamordnare. 
Stämman röstade också för att styrelsen i Jönköpingsrelaterade frågor skall adjungera 
Anders Berthling. 
 

Nästa Länsstämma 
Styrelsen planerar nästa stämma i april för att komma i fas. Preliminärt 17:e eller 25:e april. 
Innebär att även den blir digital. Se också FHM rekommendationer nedan. 
 

Valberedning inför nästa Länsstämma 
Stämman uppdrog åt styrelsen att försöka få till en valberedning. 
Styrelsen har sonderat några tänkbara möjligheter, men ur ett föreningsdemokratiskt 
perspektiv är det väsentligt att kretsarna här tar sitt ansvar och nominerar kandidater till 
valberedningen. Vi har nu en – som vi i styrelsen själva tycker – väl fungerande styrelse, men 
det är kretsarna som ger oss legitimitet och vi har många stora frågor framför oss. 
 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för föreningar - Konsekvenser 
Med start 14/12 bör föreningar: 
1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, och  
2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt 
 

Konsekvenserna för oss blir att Kretsstämmorna blir svåra att genomföra fysiskt. 
Länsförbundet kommer att försöka erbjuda möjlighet till att hålla digitala stämmor för de 
kretsar som vill genomföra detta. Erfarenheterna både från Riksstyrelsens uppskjutna 
stämma och Länsförbundets sena stämma talar för att man bör ha stämmor i normal tid. 
 

Projekt på gång 
Klimatgruppen inbjuder till webbinarium om koldioxidbudgetar! Detaljer se sidan 2. 
Tid: Tisdagen den 2:a februari klockan 18.30 - 19.30 
Anmälan till Olof Mill mill.savsjo@gmail.com senast den 18:e januari  
 

Länsförbundet kommer att fokusera på högaktuella frågor som strandskyddet och 
klimatarbetet. Se sep. mail från Riks med förslag på insändare mm ang. strandskyddet!! 
Vi fortsätter med planerna på att uppgradera hemsidorna, att få färdig Länshistorien, att 
kunna stötta kretsar på olika sätt och att få fler gemensamma aktiviteter. 
Synpunkter tar ni via mig  li.lindfors@telia.com   el.  070 - 515 25 01 
 

Nu önskar vi alla några riktigt sköna helgdagar trots restriktionerna! 
 

Lasse Lindfors 
Samordnare Jönköpings Länsförbund 
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