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Datum: 18/11-21 
Plats: Zoom 

Styrelsemote 18 nov 2021 
Protokoll 

• Tid: 08:00 

• 

• 
• 

Niirvarande: Rojan Arikan, Filippa Bruno, My Ohman, Nilufer Nouri, Emma Lindwall, 
Anton Holm, Mehdi Mohamed, Ebba Bolle . 

I. Motets oppnande 
Vice ordforande forklarar mo!et oppnat. 

2. FaststaUaode av dagordoiogeo 
Styrelsen faststiiller dagordningen. 

3. Val av sekreterare 
Styrelsen valjer Anton Holm till sekreterare. 

4. Val av justerare 
Styrelsen viiljer Emma Lindwall till justerare. 

5. Beslut' om att in fora krav pa tva doser vaccin infor Areresan 
Regeringen inforde den 17 november 2021 krav pa vaccinationsbevis for allmanna 
sa1?_f!!an_komster. och offentllga tillstiillningar som ar inomhus och over I 00 personer 
deltar. Om.arrangorer inte krilver vaccinationsbevis kommer restriktioner istiillet galla 
under evenemang. Restriktioner kommer aven att galla dar arrangorer kraver 
vacc;i!1ati9n~bevis men deltagarna inte uppfyller det nya kravet. 

Detar oklart var Skistar star i fragan annu, men troligtvis kommer det att kravas 
vl}ccinl!tion~bevis enligt aktivitetsansvarig. 

Fragan 0/11 nya avbokningsvillkor i samband med restriktionerna lyftes av 
ekpriomian_SV!!,fig. I dagslaget forefaller det inte finnas nagon ny inform;ttion, utan 
sel)ast 21 dagar innan avresa giiller for avbokning om Europeiska ERVs 
avbestal)ningsforsakring finns. Huruvida sjukdom utgor "giltiga skal'' for avbokning 
ar.oc~s~ oklart. 
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Eftersom foreningen redan har marknadsfort pa sina kanaler att <let endast kommer att 
kravas en vaccindos infor Areresan, lyftes fragan huruvida foreningen kan andra detta 
i efterhand. Styrelsen ansag att <let var befogat i och med regeringens nya beslut 
Problemet som tidigare var aktuellt, att de som tagit en dos av Modemas vaccin inte 
kunde ta en ytterligare, ar inte aktuellt langre eftersom dessa nu kan ta en andra dos av 
Pf'izers vaccin istallet 

Styrelsen beslutar genom acklation att infora krav pa tva vaccindoser for att fa delta 
pa Areresan . 

6. ov,·igt 
Ingen ytterligare motion till foreningsstamman har inkommit. 

7. Kommaode sammaptriide 
Nastkommande sammantrade planeras halla den 24 november kl. 08:00. 

8. Motet avslutas 
Vice ordforande forklarar motet avslutat 

Sekt·eterare 
Anton Holm 

Pnbn 
.Justerare 

R~ a 
,Justerare 
Emma Lindwall 


