
Uppskjutet årsmöte  
Så här i slutet av vintern de senaste 125 åren har Göta Segelsällskaps medlemmar samlats :ll 
årsmöte. Nåväl, vi vet inte rik:gt hur det var med årsmötet 1919 under Spanska sjukan. Det är nog 
troligt aB årsmötet då påverkades av den :dens pandemi. 

Nu är det Covid-19 som härjar. I denna extraordinära situa:on har myndigheterna bestämt aB 
allmänna sammankomster är begränsade :ll maximalt 8 personer. Regeringen har nu lagt förslag som 
troligen gör aB även ideella föreningars möten inom kort kommer aB beläggas med restrik:oner, men 
också aB det senare kommer särskilda regler för utomhusmöten. 

Covid-19 smiBan är forMarande omfaBande, och myndigheternas restrik:oner och 
rekommenda:oner kommer säkerligen aB fortsäBa under vårmånaderna. Det kommer 
uppenbarligen aB ta :d innan en stor del av befolkningen blivit vaccinerade. Därför kan vi inte 
genomföra eB vanligt årsmöte under mars månad.  

Styrelsen har ståB inför två val; 
• aB genomföra eB digitalt årsmöte i mars, eller  
• aB skjuta på årsmötet några månader. 

Vid årsmötet behöver Sällskapets medlemmar, förutom de vanliga frågorna på dagordningen även ta 
ställning :ll den vik:ga frågan om bemyndigande för styrelsen aB genomföra en återuppbyggnad av 
det nedbrunna Röda mastskjulet.  

Vi har kommit fram :ll aB det kan blir svårt aB ha en bra diskussion i digital form ePersom alla 
medlemmar inte är så vana vid videokonferenser. Vi vill inte aB medlemmar skall avstå från aB 
framföra sina åsikter. 

Därför har styrelsen beslutat på a3 skjuta på årsmötet. Vi hoppas aB i maj eller kort därePer skall 
det vara både :llåtet och :llrådligt aB, åtminstone utomhus, hålla eB årsmöte med fysisk närvaro! 
Styrelsen har tagit deBa beslut väl besluten aB stadgarna föreskriver aB årsmötet skall hållas senast 
under mars månad. Men vi är övertygade om aB medlemmarna har förståelse för deBa avsteg från 
stadgarna. Det kan nämnas aB både Svenska Båtunionen och RiksidroBsförbundet framhåller aB det 
är möjligt för en förening aB skjuta på siB årsmöte. 

Styrelsen kommer i vanlig ordning aB ta fram verksamhetsberäBelse och bokslut. DeBa material 
kommer aB publiceras på hemsidan och revisorerna kommer aB bli ombedda aB genomföra 
revisionen och publicera sin revisionsberäBelse. 

Styrelsen kommer under våren aB i stora drag följa 2020 års budget i avvaktan på aB årsmötet senare 
kan ta de övergripande ekonomiska besluten.  

Vi återkommer senare med besked om ;d och plats för 2021 års årsmöte.  

Nu kommer vi också aB arbeta på aB kunna genomföra vårrustningen och sjösäBningarna på eB så 
smiBsäkert säB som möjligt. Många medlemmar längtar säkerligen ePer aB om några månader 
kunna kasta loss, njuta av sol och vind och då kanske :ll och med kunna förtränga tankarna på 
smiBrisker…...  
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