
ÅRSMÖTESKALLELSE och MEDLEMSINFORMATION 2021-03-01.

Åredalens snöskoterklubb sköt ju fram årsmötet, för verksamhetsåret 2019/2020, 3 månader i 
förhoppning att Coronarestriktionerna skulle lätta. Dessvärre har så inte skett.
ÅSSK styrelse har därför beslutat genomföra årsmötet digitalt.

Åredalens snöskoterklubb kallar till digitalt årsmöte onsdag 2021-03-24, kl. 1900.
Mötet kommer ske via Microsoft Teams.
Årsmöteshandlingarna kan beställas av medlemmar. Skicka ett mejl till lasse@assk.se !
Årsmöteshandlingarna skickas ut till de medlemmar som anmält sig till årsmötet
Det skickas i samband med det mejl som utgår med instruktionerna (efter söndag 2021-03-14).

ANMÄLAN krävs   för deltagande i mötet, senast söndag 2021-03-14 kl.2359 till:
E-post: lasse@assk.se
SMS: 070 316 96 39

Samtliga medlemmar, som erlagt medlemsavgift för verksamhetsåret 2019/2020, äger rätt att 
deltaga och rösta. 
Nya medlemmar, under nuvarande verksamhetsår (2020/2021), äger rätt att deltaga men ej att rösta.
Vid röstning gäller 1 röst per medlem, för familj max 2 röster per familj.
Fullmakt: 
Avser du ej att deltaga kan du ge fullmakt till annan medlem som anmält deltagande. 
Skicka då följande uppgifter via e-post till lasse@assk.se senast söndag 2021-03-14 kl. 2359.

• Medlemsnummer, Namn.
• Namnteckning (bevittnad).
• Medlemsnummer och namn på mottagare av fullmakten.
• E-postadress till den som tar emot fullmakten.

Hur går det digitala årsmötet till?
• Efter att anmälningstiden utgått (söndag 2021-03-14) skickas mer information, angående det

tekniska med Teams, ut till de som anmält sig till årsmötet.
• Dagen före mötet kommer det en e-post med en länk för att ansluta sig.

En annan sak!
Åredalens snöskoterklubb behöver nya styrelsemedlemmar, med nya friska ideer, för att driva 
verksamheten vidare. 

Ordförande (Jörgen Fredriksson) har fått ett kommunalt uppdrag som skoterledsutvecklare, vilket är
mycket positivt för skoteråkningen i Åre kommun. Lämnar därför sin ordförandepost 2021-02-28.
Vice ordförande (Lars Bernhardsson) tar över tills vidare. Han har dock fullt upp i VÄSEK styrelse,
och vi behöver en ny ordförande till höstens årsmöte 2021!

Kassören (Lasse P.) har flyttat till Nyköping och hjälper till på distans tills vidare. I längden inte en 
hållbar lösning. Vi söker därför en ny kassör, till hösten årsmöte 2021!

Vill du själv hjälpa till att påverka möjligheterna till bra skoteråkning i Åredalen, eller känner du 
någon som känner för det? Tveka inte att kontakta valberedningen i Åredalens snöskoterklubb.
Roine Lang (samordnare) E-post: roine@lang-duved.se Tel: 070 210 00 50
Martin Lang E-post: jag@langz.net Tel: 070 580 95 70
Niklas Lindberg E-post: niklaslindberg71@hotmail.com Tel: 070 336 9042

För styrelsen i Åredalens SSK
/Lars Persson
lasse@assk.se

mailto:niklaslindberg71@hotmail.com
mailto:lasse@assk.se
mailto:jag@lanz.net
mailto:roine@lang-duved.se
mailto:lasse@assk.se
mailto:lasse@assk.se

