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Corona-pandemin har drabbat PRO hårt mot bakgrund av att en stor andel av PRO:s 

medlemmar tillhör riskgrupper. PRO:s föreningar, samorganisationer och distrikt 

har skjutit fram eller ställt in verksamhet under stora delar av 2020.  

I väntan på vaccin rekommenderar Folkhälsomyndigheten fortsättningsvis 

utomhusaktiviteter med avstånd. Det gäller även inför våren 2021  

PRO:s styrelse beslutade om utökad dispens från stadgarna vid sammanträde i 

januari 2021. Corona-pandemin fortsätter och PRO:s styrelse föreslår därför en 

förlängning av dispensen från stadgarna att gälla även 2021. 

 

 

En stor del av PRO-föreningarna hann ha sitt årsmöte 2020 innan pandemin gjorde 

att alla mötesverksamhet ställdes in. Men, fortfarande finns det föreningar som inte 

har haft årsmöte 2020. PRO-styrelsen framför en stark önskan om att berörda PRO-distrikt 

och samorganisationer hjälper de föreningar som inte haft årsmöte 2020, att genomföra 

årsmöten för 2020 och 2021. Eftersom det kommer dröja innan möten med många deltagare 

är möjliga, undersök vad det finns för alternativ: digitalt, telefonmöten, per capsulam, 

efterhör hur andra distrikt och föreningar har gjort.  

 

I de fall föreningen inte har möjlighet att genomföra årsmöte och fatta nödvändiga beslut kan 

föreningens styrelse fatta intermistiska beslut gällande verksamhetsberättelse, årsredovisning, 

val etc. i avvaktan på att ett årsmöte i föreningen kan hållas. Föreningens revisorer ska vara 

informerade om beslutet. På kommande årsmöte ska besluten bekräftas. 

 

Mom 2 Årsmöte  

De föreningar som inte haft årsmöte 2020 undersöker möjligheten att genomföra 

gemensamt årsmöte för 2020 och 2021, på annat sätt än fysiskt möte under första 

kvartalet 2021.  



Årsmöte 2021 hålls senast den 14 november 2021.  

Om möjligt får årsmötet till exempel hållas per telefon, digitalt eller per capsulam 

(dvs ”rösta per brev”). 

Årsmötet eller höstmötet ska fastställa medlemsavgift till föreningen, samt 

verksamhetsplan och budget för nästkommande år. Avgiftens storlek meddelas till 

PRO:s kansli senast den 15 november, 2021.  

 

Mom 2 Årsmöte  

Årsmötet 2021 hålls senast den 31 oktober, 2021. Om möjligt får årsmötet hållas per 

telefon, digitalt eller per capsulam.  

Om årsmötet genomförs utan fysisk sammankomst är det möjligt att minska antalet 

ombud till ett ombud per förening. 

 

Mom 2 Årsmöte  

Årsmötet 2021 hålls senast den 31 oktober, 2021. Om möjligt får årsmötet hållas per 

telefon, digitalt eller per capsulam.  

• Årsmötet kan genomföras med ett minskat antal ombud: ett ombud per 

förening, eller till annan proportionerlig fördelning som passar distriktet, till 

exempel: 

”Varje förening som tillhör distriktet har rätt att upp till 500 medlemmar utse ett 

ombud. Förening med mer än 500 medlemmar har därutöver rätt att utse ett ombud 

för varje påbörjat 500-tal medlemmar. Förening kan dock representeras av högst tre 

ombud.” 

Avsteget om antal ombud bör ske i samråd med distriktets revisorer samt 

meddelas Riksorganisationen. 

• Samorganisationer behöver inte beredas möjlighet till yttrande- och 

förslagsrätt. 

• Inkomna motioner behöver inte behandlas vid årsmötet utan kan behandlas 

vid senare tillfälle.  

• Kallelse till årsmöte utfärdas skriftligt senast 6 veckor före årsmöte och 

handlingar ska vara ombuden tillhanda senast 10 dagar för årsmötet. 

 

 

 


