Inbjudan till Svenska Flygsportförbundets 54:e förbundsstämma 2020
* en digital stämma *
Svenska Flygsportförbundets 54:e ordinarie förbundsstämma blir lite annorlunda. Istället för att hållas i Alvik,
Stockholm, den 21/3, så kommer den att hållas under flera dagar och över internet. Förbundsstämman startar
tisdagen den 14/4 kl. 18.30 och pågår till den 20/4, då vi avslutar stämman med omröstningar med start 18.30.
Vi kommer använda Microsoft Teams för ljud och bild, men själva stämman genomförs med verktyget VoteIT, som är
textbaserat. Vi har lyssnat till flera organisationer som genomfört digitala stämmor med dessa verktyg och som är nöjda
med upplägget. De tycker att demokratin har utvecklats positivt jämfört med traditionella stämmor. De är alla överens
om att mötet bör pågå under flera dagar då det är öppet för diskussion, lägga yrkanden och förslag, innan man går till
omröstningar. Större delen av mötet är textbaserad och deltagarna behöver bara logga in någon gång per dag för att följa
med och delta i diskussionerna. Läs mer på
https://www.flygsport.se/Dokument/forbundsstamman2020/tekniskakravforbundsstamman2020/ för information om
vilka verktyg deltagarna behöver för att kunna delta i stämman.
Flygsportförbundets styrelse tycker det är spännande att, under en exceptionell händelse som smittspridningen av
Covid-19, testa något nytt. Vi behöver dock frångå stadgarna i ett par punkter:
•
•

Vi kommer göra avsteg från kravet att kallelse till stämman ska skickas senast åtta veckor före stämman.
Eftersom handlingarna har varit publicerade i god tid före den ordinarie stämman i mars, och ingen behöver
planera in resa och boende, anser vi att det räcker med att kallelse går ut drygt två veckor före stämman.
Meningen ”Ett ombud har rätt att företräda högst tre föreningar (totalt högst 12 röster)” ersätts av
”Ett ombud får företräda högst en röst”. Detta beror på begränsningar i det verktyg vi har valt att använda. En
förening med fler än en röst som vill använda sig av dessa måste därför ha fler än ett ombud anmäld till
stämman. Alla ombud behöver inte vara med i hela mötet, utan bara under omröstningarna på sista dagen. Läs
röstlängden för information om hur många röster din förening har.

De ombud som skall ha rösträtt på mötet skall anmälas av föreningens ordförande eller firmatecknare senast den 12/4
via e-post till förbundets generalsekreterare på gs@flygsport.se. Där rapporterar föreningen vem som skall ha rösträtten
och vilken e-post personen/personerna har. Därefter kommer VoteIT-och Teams-inbjudningar att skickas ut till
ombuden tillsammans med instruktioner.
Förbundsstämman inleds med ett Teams-möte den 14/4 kl. 18.30 med en genomgång av hur VoteIT fungerar. Vi
kommer även gå igenom stämmans handlingar som ni hittar på
http://www.flygsport.se/Dokument/forbundsstamman2020/
Alla handlingar finns även i VoteIT.
Torsdagen den 16/4 kl. 18.30 har vi diskussioner i ett Teams-möte i de punkter där det önskas muntlig diskussion.
Under veckan kommer styrelsen att bevaka och svara på de skriftliga frågor som inkommer.
Vi tror att omröstningarna den 20/4 kl. 18.30 kommer gå relativt snabbt. Vi har alltså vid sidan om VoteIT totalt tre
Teams-möten där torsdagsmötet är frivilligt.
Viktiga hållpunkter för förbundsstämman:
12/4
Sista dag att anmäla ombud till gs@flygsport.se.
14/4 18.30
Förbundsstämman inleds med genomgång av verktyg och process, samt alla dokument.
16/4 18.30
Teams-möte med muntliga diskussioner/debatter i de frågor där det önskas av ombuden.
20/4 18.30
Stämman avslutas med omröstningar i samtliga ärenden.
Har du frågor eller synpunkter på hur förbundsstämman går till?
Kontakta förbundets ordförande Anders Åkvist, 0703-61 60 06, eller
generalsekreterare Kjell Folkesson, 0702-92 50 11.
Hjärtligt välkomna till svensk flygsports första digitala förbundsstämma!
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