
Mejl skickat 2021-01-15 
 
Detta mejl skickas till alla föreningsadresser samt alla förtroendevalda vi har e-mejladress 
till 

 
Inför årsmötet 
 
Hej alla förtroendevalda! 
 
Vi hoppas att ni haft bra jul-/nyårshelger, även om det inte varit som vanligt! 

Nu närmar sig era årsmöten och för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och 
Pandemilagen, bör ni ha era årsmöten digitalt. Detta är också förbundsstyrelsens 
rekommendation. 

Årsmötet måste hållas senast den 15 mars 2021. 

Ni har alla via er celiaki.se-adress, möjlighet att bjuda in till digitalt möte via Teams. Här hittar 
ni instruktion för hur man håller möten i Teams. Mer om digitalt möte längre ner i mejlet. 

Kallelse och handlingar inför årsmötet:  

4.1 ”Kallelse och handlingar inför årsmötet 

Kallelse till årsmötet sker genom utskick till medlemmarna per e-post eller brev eller genom 
annons i medlemstidning eller medlemsblad som distribueras till alla medlemmar, senast 4 
veckor före årsmötet. 

Kallelsen ska innehålla tid och plats för årsmötet och förslag till dagordning. 

Årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före 
årsmötet. Även inlämnade motioner och styrelsens yttrande över motionerna ska finnas 
tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet. 

Valberedningens förslag ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast en vecka för 
årsmötet.” 

 
Skriv i kallelsen att årsmötet är digitalt och att alla som har en dator, surfplatta eller 
smartphone kan delta digitalt genom att klicka på länken som de får efter anmälan. Skriv 
också att medlem som inte har möjlighet att delta digitalt, kan poströsta. Poströsten måste ha 
inkommit till föreningen per brev innan årsmötet. 

Sätt i kallelsen ett sista anmälningsdatum så att ni vet vilka ni ska skicka möteslänken till. 
Skapa först mötet i Teams och bjud in styrelseledamöterna. Kopiera länken ”Klicka här för att 
delta i mötet” som skapas i inbjudan, och klistra in den i ett vanligt mejl som ni skickar till de 
medlemmar som anmält sig till årsmötet. Tänk på att lägga e-postadresserna som hemlig 
kopia så att inte alla medlemmar ser varandras e-postadresser. 

Skicka ut årsmöteshandlingarna postalt till de medlemmar som önskar poströsta och 
meddela dem till vilken adress de ska skicka sin poströst. 

Det kan bli andra frågor än inför ett fysiskt årsmöte, så kom ihåg att läsa av föreningsmejlen 
ofta. 
 
Skicka med följande information i mejlet med möteslänken. 

https://celiakifortroendevald.se/wp-content/uploads/2020/04/S%C3%A5-h%C3%A4r-har-ni-m%C3%B6ten-i-Teams-klar.pdf
https://celiakifortroendevald.se/wp-content/uploads/2020/04/S%C3%A5-h%C3%A4r-har-ni-m%C3%B6ten-i-Teams-klar.pdf


• Alla deltagare måste ha kameran på under hela mötet. 
• Mikrofonen ska vara av när man inte pratar. 
• Ordet begärs genom att skriva i chatten. 
• Använd hörlurar. 
• Sitt i så tyst rum som möjligt. 

Röstning vid digitalt möte 
Förslag på hur röstning kan ske: Röstning kommer att ske genom tyst acklamation, vilket 
innebär att mötesordförande tydligt kommer att deklarera att det är dags för röstning. Istället 
för den sedvanliga ”JA – Nej frågan” kommer ordförande fråga om ”någon är emot? Du 
bifaller genom att vara tyst. Du som är emot, eller vill yttra dig, skriver ditt namn i chatten. 

Om ni tror att det kommer att behövas sluten röstning under ert möte vid till exempel 
personval, går det att skapa en omröstning i Teams. Hör av er till oss i så fall så skickar vi 
instruktion. Testa att ha ett möte i styrelsen innan årsmötet där ni testar att skapa en 
omröstning. 

Handlingar att skicka till förbundskansliet senast 15 april 
Här hittar ni information om vilka handlingar som ska skickas in till förbundskansliet senast 
den 15 april. Vi ser helst att ni skickar in handlingarna digitalt till info@celiaki.se  

Har alla betalat medlemsavgiften? 
Kom ihåg att kolla så att de som nomineras till att sitta i styrelsen, de som sitter kvar sedan 
tidigare samt de som anmäler sig till att delta på årsmötet, är medlemmar. Det vill säga, de 
har betalat medlemsavgiften för 2021. Hör av er till info@celiaki.se om ni vill ha hjälp med 
detta. 

Hör av er om ni har några frågor! 

Hälsningar 

Therese & Katarina 

Katarina Verbeet 
Administration, medlemsregister  
070-274 99 90 
katarina.verbeet@celiaki.se 

Therese Schultz 
Verksamhetsutvecklare 
073-421 68 88 
therese.schultz@celiaki.se 
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