Friskis&Svettis, København

Referat fra Årsmøde 2020
Årsmødet 2020 skulle oprindelig afholdes den 15. marts på Café Polykrom, Oslo Plads 1,
Kbh. Ø. Der var indkaldt til mødet på lovlig vis ifølge vedtægterne.
Grundet Covid-19 situationen kunne årsmødet ikke afholdes den dag – og det blev snart
klart at det ikke ville kunne afholdes ved personligt fremmøde i den nærmeste fremtid
grundet situationen.
Det ville have været muligt at udskyde årsmødet til 2021, men eftersom
sundhedsmyndighederne ikke har kunnet give nogen ”slutdato” for smittefaren fra COVID19, så kunne vi stå i samme situation næste år som vi gør nu. Vi syntes det var vigtigt at
kunne forny bestyrelsens mandat nu og derfor burde der gennemføres en form for årsmøde
inden udløbet af 2020.
Vi valgte at afholde mødet skriftligt. Her fulgte vi de erfaringer som F&S Aberdeen havde
gjort sig, som havde fungeret meget godt.
Der blev indkaldt til mødet på vores hjemmeside, samt at alle dem som var tilmeldt mødet i
marts fik en personlig e-mail om at mødet ville afholdes på denne måde og at de kunne
tilmelde sig. Alle tilmeldte fik tilsendt et link til et Google Forms dokument hvor punkterne
på dagsordenen var registreret.
Alle de relevante dokumenter var lagt ud på hjemmesiden.
16 medlemmer ønskede at deltage og 15 afgav stemme.
Frist for afstemning var torsdag den 29. oktober 2020.

Afstemningen:
Punkter på dagsorden:
1. Godkendelse af denne form for
afholdelse.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af formandens
årsberetning.
4. Godkendelse af regnskab.
5. Budget for 2020 – er ikke til
afstemning. 1
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Budgettet var ikke revideret i henhold til den ændrede situation og derfor ikke til afstemning.

6. Fastsættelse af
medlemskontingent 2020:
Bestyrelsens forslag: 100 kr.
7. Valg af formand for 1 år:
Ragnheidur Mósesdóttir stiller
op.
8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
for 2 år og tre suppleanter for 1
år.
Ingrid Bornæs og Marianne Nielsen er på
valg og genopstiller til bestyrelsen.
Jonna Salling, Susanne Lystbæk
Christiansen og Sonia Breuer Bistrup
genopstiller som suppleanter.
9. Valg af revisor og suppleant.
Carsten Nørremark Larsen stiller op som
revisor.
Annelise Jørgensen stiller op som
suppleant.
10. Behandling af indkomne forslag ikke til afstemning.
11. Andre forslag fra deltagerne:
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1. At man i vedtægterne laver en paragraf, så man fremover kan afholde digital
generalforsamling.
2. Jeg ville gerne høre hvorfor der ikke afholdes et fysisk årsmøde?
3. Er de 100 kroner gældende for hele året. Altså 50 kr per sæson?
4. I lyset af den nuværende corona situation, synes jeg ikke det giver mening at sætte
kontigent op til 100,5. Jeg synes, at bestyrelsen gør et fremragende stykke arbejde!
Bestyrelsens svar:
1. Det kræver en ændring af vedtægterne, som måske ikke er nødvendig, fordi i en situation
som vi nu er i, er vi underkastet overordnede regler og anbefalinger fra myndighederne som
har mere vægt end vores vedtægter. Vi har set på hvad F&S Riks har sagt om afholdelse af et
digitalt årsmøde og de siger at det kan man godt det kræver bare at det er gjort på en
demokratisk måde. Det synes vi er gjort i denne situation.
2. Forklaringen er at læse i indgangen til referatet.
3. Ja, 100 kr. er for et helt år, men vi opkræver det 50 kr. hver sæson.
4. Medlemskontingentet har været 100 kr. i mange år, så det er ikke sat op denne gang.
5. Vi takker.
København 16. november 2020
Ragnheiður Mósesdóttir

