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Kära medlem!
Så här långt har 2020 inte varit sig likt och dessvärre
ser det inte ut att bli någon större förändring under
hösten. Vi hoppas att du och dina nära inte drabbats
av coronapandemin och har möjlighet att vara ute
mycket och njuta av sensommaren och hösten.
Vad gäller vår kommande programverksamhet så
följer vi i första hand myndigheternas rekommendationer. Det innebär att vi inte kan samlas fler än 50
personer i grupp och framförallt ska vi undvika att
använda kommunala transportmedel. Vår förening
har medlemmar från ett stort geografiskt område och
de flesta som deltar i våra arrangerade program reser
kommunalt för att ta sig till platsen.
Styrelsen har därför beslutat att ställa in alla höstens
aktiviteter och hoppas på att vi kan starta 2021 med
våra vanliga programpunkter som t ex föreläsningsserie, teater och guidade visningar av intressanta
utställningar m.m. De annonserade programpunkter
som ställts in, kommer vi att försöka att genomföra
under nästa år.

Genomförande av årsmöte
Föreningen Unionen Seniorer i Stockholm
som skulle ägt rum den 16 mars 2020
Kallelse till årsmöte den 16 mars 2020 gick ut med
Informationsbladet Nr 1, som nådde medlemmarna
omkring den 20 januari. Efter anmälningstiden slut
hade 78 anmälningar om deltagande kommit in.
Vi följer nu de riktlinjer som vi fått från Förbundet
Unionen:
De som anmält sig kommer att få sig tillsänt årsmöteshandlingarna med post. Dessutom bifogas
ett färdigt protokoll, som om årsmötet ägt rum utifrån
att alla beslut blev enligt förslag. Svarsblankett och
svarskuvert kommer att bifogas.
Det finns också regeringsbeslut om en tillfällig lag för
att underlätta genomförande av bolags- och
föreningsstämmor som gör det lättare att delta utan
personlig närvaro.
När svarstiden gått ut publiceras protokollet på vår
hemsida www.unionenseniorsthlm.se

Vårt årsmöte den16 mars 2020 fick vi lov att ställa
in med kort varsel. Förbundet Unionen har givit oss
direktiv hur vi skall genomföra årsmötet utan att
samlas. Du kan läsa mer om hur det skall gå till här
bredvid.
Ta´ hand om dig och håll ut! Vi hoppas vi ses snart!
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