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Codvid 19-året! 

2020 var ett alldeles speciellt år. Världen drabbades av en pandemi som vi som lever nu aldrig varit 
med om. Det innebar att folksamlingar mer eller mindre förbjöds från ca 1/3. Vårt årsmöte som 
skulle hållits i Jädraås den 23 maj fick ställas in. Enligt stadgarna skall ett årsmöte hållas senast i maj 
så redan här tog styrelsen ett beslut som avvek från stadgarna. Styrelsen trodde då att vi borde 
kunna hålla ett årsmöte senare i höst. Tyvärr blev aldrig pandemin mindre omfattande utan även 
under hela hösen blev det omöjligt att arrangera ett årsmöte. I styrelsen diskuterade vi om vi skulle 
kunna genomför ett årsmöte genom poströstning eller via internet med hjälp av Skype eller annat 
videokonferenssystem men efter övervägande ansåg vi att detta knappast skulle gagna föreningen. 
Så styrelsen tog ännu ett beslut som var helt emot stadgarna.  Vi arrangerar inget årsmöte 2020 utan 
hoppas på att det skall gå att arrangera ett årsmöte 2021. Styrelsen har på eget bevåg suttit kvar. 
Lars Magnusson som avsåg att lämna styrelsen vid planerat årsmöte i maj valde att inte medverka 
efter1/5. Något nyval till styrelsen blev ju inte. Gunnar Ånstad var föreslagen av valberningen som ny 
styrelseledamot men pga att vi inte hade något årsmöte så kunde han ju inte väljas in. Vi valde då att 
adjungera Gunnar till styrelsen för de möten som vi höll efter 1/5. 

Vi hoppas att medlemmarna har förståelse för situationen och trots detta kan ge styrelsen 
ansvarfrihet vid årsmötet 2021 för så väl år 2019 som 2020. 

 



 

Styrelsemöten                                                                                                                             

Styrelsen har sammanträtt via telefon 7 gånger under 2020. 12/1, 29/3, 26/4, 14/6, 23/8, 27/9 och 
6/12. 

Föreningsmöten                                                                                                                                                  

Pga av den rådande pandemin så har endast en träff anordnats under året. Det var Östgötaträffen i 
Norrköping den 8 februari. Arrangör var Klas Eriksson. 

Övrig verksamhet: 

Ingen annan verksamhet har förekommit. 

Tidningen 

Smalspårigt har under året utkommit med 4 nummer. Trots brist på MJ-träffar att skriva om så 
producerades 144 sidor. Tack till alla skribenter som bidragit med artiklar.  Ett stort tack till Göran 
Blomqvist för det arbete som utförts som redaktör. 

Matrikel 

Under året påbörjades förberedelserna för att utge en matrikel. Pga den sk GDPR-lagen har detta 
inte kunnat genomföras utan nu siktar vi på att få ut en matrikel under 2021. 

Forumet 

Tack till Klas Blomberg som varit webmaster. 

 Ekonomi 

Föreningens ekonomi är mycket god. Vi fick ett litet plusresultat på 18 tkr. 

Medlemmar 

Antalet medlemmarvid årsskiftet var ca 670 st. En nedgång på ca 5 % sen 2019. 
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