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Kallelse till Uppsala Senioruniversitets årsmöte fredag den 29
maj 2020 kl 13.00
På grund av den pågående epidemin med covid-19 sköts det planerade årsmötet den
27 mars upp. Styrelsen har beslutat att föreningens uppskjutna årsmöte ska äga rum
Fredagen den 29 maj kl 13.00 i Missionskyrkans kyrksal och under de speciella
förutsättningar som anges nedan.
De årsmöteshandlingar som utsändes med Medlemsbladet nr 2 och som återfinns på
föreningens webbplats, www.usu.se under Arkiv/Årsmöten, gäller med tillägg av
ett ärende i dagordningen punkt 14: Ändring i stadgarna av tid för årsmöte.
Texten i föreningens nuvarande stadgar § 11: ”Föreningen sammanträder till
årsmöte före utgången av mars månad …….., ” föreslås ändras till:
”Föreningen sammanträder till årsmöte före utgången av maj månad. …….., ”
Motiveringen är att det genom åren visat sig att tiden ofta blir knapp för att
färdigställa handlingarna till årsredovisningen inklusive revisionsrapporten. En
ändring av stadgarna kräver beslut vid två föreningsmöten, varav ett årsmöte.
Årsmötet 29 maj blir ett formellt möte utan underhållning, kaffe och tårta. Då
råden om s k social distansering fortfarande gäller kan tyvärr endast ett begränsat
antal medlemmar tillåtas att delta i mötet på plats. Man kan delta i årsmötet på
följande sätt:
1. På plats i kyrksalen. För att planera mötet i kyrksalen är vi tacksamma om du
anmäler med medlemsnummer och namn till vårt sekretariat, telefon 01824 35 01, e-post usu@usu.se, postadress Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsala,
om du avser att delta i mötet på plats! Fullmaktsröstning är möjlig! Vi släpper
in högst 50 deltagare på plats och kom endast om du är helt frisk!
2. För att kunna aktivt delta i diskussioner och rösta utan att fysiskt närvara
kommer en uppkoppling via nätverktyget Zoom att erbjudas. En inbjudan
till möte på Zoom med länk till mötet och med teknisk information om hur man
ansluter och vad man bör tänka på som deltagare kommer att sändas med e-post
innan mötet. Även du som får denna kallelse per brev kan förstås delta i
årssmötet via Zoom men då behöver du lägga in en e-postadress i Mina sidor –
Mina uppgifter på webbplatsen, www.usu.se.
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