Trots att vi är mitt uppe i en pandemi så är det nu dags att planera inför årets årsmöte i
lokalavdelningen. I år kan ni välja på att göra ett coronasäkert fysiskt möte, digitalt möte
med Teams eller kombinera att några träffas fysiskt med det går att kopplat upp sig
digitalt.
På LRFs hemsida www.lrf.se/arsmote hittar du allt material till årsmötet. Vi bifogar vissa saker i
detta brev men mer finns på hemsidan. För att hämta aktuell medlemslista, valrapport och fylla i
verksamhetsberättelsen krävs inloggning. Numera kan du logga in med Bank-id, men lösenord
funkar också. Hör av dig om du behöver hjälp!
Med detta brev får du som ordförande:
• Checklista inför/efter årsmötet
• Valrapport
• Årsmötesprotokoll
• Föredragningslista
• Antal fullmäktige till regionstämman
• Hållbarhetsquiz (§12), frågor att kopiera upp på ena sidan och facit på sida 2
Du behöver INTE skicka in några dokument till kontoret efter årsmötet. OBS! Se att ni går in
och registrerar på lokalavdelning (inte kommungrupp).
Det enda obligatoriska är att registrera verksamhetsberättelse och valrapport digitalt.
Samt har ni eventuella skrivelser, motioner, nomineringar så skickas de till annika.haggmark@lrf.se
senast den 15 december.
Valberedningsordförande har fått brev med valrapport, antal fullmäktige som ska väljas samt
information om hur logga in för att se aktuell medlemslista.

Coronasäkert fysiskt årsmöte
• Under 50 personer på mötet
• Stor lokal så det går att sitta utsprida med 2 meters mellanrum
• Ta inte i hand
• Se till att det finns tvättmöjligheter/handsprit
• Vi kommer ordna text på alla kallelser om att stanna hemma om man känner av
sjukdomssymptom, osv
• Se över mat och fika. Ha inte buffé. Det kan vara att ha pappmuggar och papptallrikar,
en med plasthandskar som serverar eller inplastade mackor.

Digitalt årsmöte och/eller via telefon
Det går att beställa en Teams-länk direkt av Utskick & Layout när ni gör årsmöteskallelsen.
Länken genererar även ett telefonmöte med kod så deltagarna kan ringa in. Det finns en lathund
för hur det fungerar. Ni måste ange direkt i beställningsformuläret i fältet Meddelande till
handläggare: “Önskar Teamslänk till årsmötet”.

Kombinera fysiskt och digitalt
Det går att kombinera så att några träffas coronasäkert och en del kopplar upp sig. Här blir det
extra viktigt att välja lokal med bra uppkoppling och ljud. Det gäller att de som träffas tänker
på de som är med på länk. Den som talar måste vara nära datorn och titta in i kameran. Det går
inte att bara tala fritt i rummet. Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har bra teknik till detta, så
kolla gärna med ert lokala SV-kontor.

Föreläsare till årsmötet och webbinarier
•
•
•
•
•

Vi kommer återkomma med några datum när det ordnas webbinarium i olika ämnen
som ni kan ha i samband med årsmötet. Här är tanken att flera årsmöten kan koppla upp
till samma webbinarum.
Regionstyrelsen, kontakta direkt den ni vill ska komma på ert möte. Telefonnummer
finns på www.lrf.se/vasterbotten/
Det finns en hållbarhetsfilm med Åsa Odell, riksförbundsstyrelsen på hemsidan som är
tänkt som inledning till §12. Länets hållbarhetsambassadörer: Ida Oderstål 076-835 33
67 och Simon Holmlund 070-250 14 63 kan också delta fysiskt eller digitalt.
Pär Antonsson, We Effect-ambassadör, berättar om sin resa till Guatemala eller
Vietnam samt om We Effects arbete i världen. Telefon 070-322 24 83.
Övriga föreläsare: LRF-personal, Ludvig & Co, Länsförsäkringar, Länsstyrelsen m fl

Höstkonferens och regionstämma
I år har vi beslutat att ställa in höstkonferensen. LRF Västerbottens regionstämma kommer att
ske i mars 2021. Hur, var och när får vi återkomma till.
Välkommen att höra av dig om du har några frågor!
Med vänliga hälsningar
Annika Häggmark
Verksamhetsutvecklare
LRF Västerbotten
010-18 44 181
annika.haggmark@lrf.se
För att skicka årsmöteskallelsen, kontakta LRF Utskick och Layout:
Utskick ska beställa senast 3 veckor i förväg. Använd beställningsformuläret på
www.lrf.se/utskick
Om formuläret inte fungerar kontakta inbjudan@lrf.se eller 010-18 44 065

