22 februari 2021
KALLELSE
Öfolkets årsmöte
Tisdag 9 mars 2021 kl. 18.00. Webbmöte i Jitsi Meet
Alla medlemmar i Öfolket hälsas välkomna till årsmötet som hålls på distans.
Planerar du att delta så anmäl det i förväg (senast 7 mars) till info@ofolket.se.
Läs redan nu Instruktion för Jitsi Meet som finns sist här i denna kallelse.
De som anmält sig kommer att få ett mejl 8 mars med inloggningsuppgifterna.
Planerar du inte att delta men vill lämna synpunkter/förslag till mötet, så mejla dom till
info@ofolket.se så snart som möjligt.
Ärenden som kommer att tas upp på årsmötet framgår av föredragningslistan som finns här
nedan.
Efter föredragningslistan finns information och förslag till beslut till föredragningslistans
punkter. Där anges också vilka handlingar som bifogas kallelsen.
Genom att ha så mycket färdiga förslag som möjligt i denna kallelse hoppas vi att mötet ska
gå smidigt att genomföra, och ger dom som inte kan delta bättre möjligheter att framföra
synpunkter innan mötet.
Välkomna!

Styrelsen
Denna kallelse och bifogade handlingar finns också på Öfolkets hemsida www.öfolket.se

Föredragningslista Öfolkets årsmöte 9 mars 2021
1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2020.
7. Revisionsberättelsen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
9. Val av ordförande på ett år.
10. Val av ordinarie styrelseledamöter på två år.

11. Val av ersättare i styrelsen på ett år.
12. Val av revisor samt ersättare.
13. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.
14. Fastställande av avgifter för föreningen.
15. Fastställande av Projektplan och Budget för 2021.
16. Val av valberedning inför nästa årsmöte.
17. Övriga frågor.
18. Årsmötets avslutande.

information och förslag till beslut till föredragningslistans punkter
1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Förslag: Peter Karlsson väljs som mötesordförande och Karin Lindahl som
mötessekreterare.
3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
Förslag: Lasse Lind och Kajsa Weiderstrand väljs som protokolljusterare.
4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande.
Förslag: Mötet är stadgeenligt utlyst.
Information: Kallelse till årsmöte och medlemsmöte ska enligt stadgarna ske genom epost, sms, facebook, vår hemsida eller motsvarande kanaler senast två veckor före
mötet.
5. Fastställande av föredragningslista.
Förslag: Föredragningslistan fastställs.
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2020.
Förslag: Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2020 godkänns.
>> Se BIFOGAD: Verksamhetsberattelse_m_ekonomirapport_2020.pdf
7. Revisionsberättelsen.
Förslag: Revisionsberättelsen godkänns.
>> Se BIFOGAD: Revisionsberattelse_Ofolket_2020.pdf
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Förslag: I revisionsberättelsen rekommenderas årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2020.
9. Val av ordförande på ett år.
Förslag: Omval av Peter Karlsson som ordförande på ett år.
10. Val av ordinarie styrelseledamöter på två år.
Förslag: Omval av Lasse Lind och Claes-Göran Andersson samt nyval av Stefan

Björklund och Clas-Gunnar Olofsson som ordinarie ledamöter på två år.
Information: Följande valdes 2020 på två år och kvarstår därför i styrelsen: Anders
Hedin, Karin Lindahl, Ove Lindgren, Sofia Lööf och Jörgen Wennerberg.
Information: Lars Lundin och Ingvar Sjöholm har tackat nej till att bli omvalda till
styrelsen.
11. Val av ersättare i styrelsen på ett år.
Förslag: Omval av Kajsa Weiderstrand, Gunnar Bergman, Eva-Britt Karlsson och
nyval av Lena Karlsson och Robert Ingvarsson som ersättare i styrelsen på ett år.
12. Val av revisor samt ersättare.
Förslag: Omval av Marie Brunnegård som revisor på ett år. Nyval av Barbara Sandell
som revisorssuppleant på ett år.
13. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.
Förslag: Styrelsen föreslår mötet att Öfolket ska fortsätta med gemensamma trivseloch arbetsdagar första lördagen i månaderna maj-september.
Förslag: Styrelsen föreslår årsmötet uppdra åt styrelsen att ingå ett samarbetsavtal
mellan Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och Öfolket.
>> Se BIFOGAT Underlag_fr_Anders_Hansson_samverkan_SV-Ofolket.pdf.
14. Fastställande av avgifter för föreningen.
Förslag: För 2022 behålls nuvarande medlemsavgifter 50 kr/år for enskild medlem,
500 kr för livstid för enskild medlem och 300 kr/år för ett föreningsmedlemskap
15. Fastställande av Projektplan och Budget för 2021.
Förslag: Årsmötet fastställer Projektplan respektive Budget för 2021.
>> Se BIFOGADE:
Projektplan_Ofolket_2021.pdf och
Budget_Ofolket_2021.pdf
16. Val av valberedning inför nästa årsmöte.
Förslag: Ingvar Sjöholm (sammankallande) och Clas-Gunnar Olofsson.
17. Övriga frågor.
18. Årsmötets avslutande.

-------------------------------------------------------------------------------------------Instruktion för Jitsi Meet
Innan mötet måste ni bekanta er med Jitsi Meet. Här är instruktioner för det, de är mycket
enkla, men läs noga:
Det ni behöver ha är en vanlig bärbar dator. Som då har kamera, mikrofon och högtalare om
den inte är väldigt gammal. Istället för datorns mikrofon och högtalare kan ni om ni vill
använda headset (hörlurar/hörproppar med mikrofon). En stationär dator kompletterad med
kamera och mikrofon eller headset funkar förstås också.
Ni behöver inte installera någonting som helst på datorn. Det rekommederas att använda
webbläsaren Chrome, men verkar funka med andra också (har dock sett en varning för Safari)

Skulle ni istället vilja använda mobil eller surfplatta behöver ni däremot installera appen Jitsi
Meet. Det måste då vara en någorlunda ny telefon/surfplatta (på min 2-3 år gamla telefon
funkar det, men inte på min några år äldre surfplatta).
Men har ni en dator som funkar, så använd den, det är nog det enklaste.
Det ni ska göra nu, i mycket god tid innan mötet, kanske redan i morgon? är att ansluta till
Jitsi Meet för att se att det verkar funka med er utrustning.
Gör så här:
DATOR
Öppna er webbläsare (t.ex. Chrome) och gå till https://meet.jit.si Då syns mitt på skärmen
”Starta ett nytt möte” eller ”Start & join meetings for free”. Hitta på och skriv in ett namn på
mötet (eller använd ett av de nonsensnamn som skapas av programmet) och klicka på ”Kör”
eller ”Start meeting”.
I nästa steg skriver ni in ert namn med både för och efternamn. Och klickar sedan på ”Join
meeting”.
Någonstans i denna process kommer en fråga om att tillåta mikrofon och kamera, det måste ni
förstås tillåta.
Om allt funkar så ska ni nu se er själva på skärmen och det står ”You are the only one in the
meeting” eller ”Du är ensam i mötet”
I mitten längst ner på skärmen syns symboler för att stänga av/sätta på mikrofon och kamera
(och mellan dem en röd symbol med telefonlur som man lämnar mötet med). Rör muspekaren
om symbolerna inte redan syns, så kommer de fram.
SMARTPHONE/SURFPLATTA
I stället för att öppna er webbläsare så Öppna appen Jitsi Meet (som ni installerat
tidigare), Därefter är det i princip lika som beskrivits under DATOR. Ledtexter och en del
annat kan skilja sig mellan telefon och dator, men det bör inte innebära några problem. Man
kanske inte kan skriva in sitt namn, men strunt i det i så fall.
Om allt funkar så ska ni nu se er själva på skärmen och det står ”You are the only one in the
meeting” eller ”Du är ensam i mötet”
I mitten längst ner på skärmen syns symboler för att stänga av/sätta på mikrofon och kamera
(och mellan dem en röd symbol med telefonlur som man lämnar mötet med).

Allt väl så här långt?
Meddela mig snarast på lasse.lind@cirka.se om det inte funkar!
Pröva gärna också:
Verkar allt ok och om ni har möjlighet så pröva med att be någon annan ansluta till ert möte.
De gör då precis likadant som beskrivits ovan, men skriver inte in ett eget mötesnamn utan
det ni använder.
När mer än en person är ansluten till mötet syns på dator (inte telefon) en symbol med fyra
rutor en liten bit från högra hörnet nere på skärmen. Klickar man den syns alla deltagarna i
lika stora rutor på skärmen. Annars syns den som för närvarande pratar.

Längst ner till vänster på skärmen finns en symbol för chat. Där kan man skriva text under
mötets gång. Kan vara bra om det skulle krångla med mikrofon eller annat, så kan man ändå
meddela sig med övriga deltagare i mötet via chatten.
Inför årsmötet så kommer ni av mig att få ett mötesnamn/länk att ansluta till.
Vill två personer som brukar umgås under pandemin sitta framför samma dator/telefon under
mötet är det helt ok.
/Lasse Lind, kassör Öfolket

