
 

Årsmøtet for 2020 gjennomføres på Skype 

Kjære medlemmer, 

På grunn av Corona-krisen vil det ikke bli mulig å gjennomføre årsmøtet for Biologisk-dynamisk 
Forening i Oslo, slik som planlagt. Da vi heller ikke har anledning til å utsette årsmøtet til det blir 
mulig å møtes fysisk, har styret besluttet å gjennomføre årsmøtet på Skype. Dette er nødvendig for 
at foreningen fortsatt skal være handlingsdyktig i en krevende tid.  

Det betyr at du som medlem kan delta på årsmøte via en datamaskin der du har lastet ned Skype. 
Om du trenger hjelp til å laste ned programmet, spør noen rundt deg om hjelp eller ta kontakt med 
Elizabeth Wirsching på biodynamisk@biodynamisk.no. 

Årsmøtet blir som planlagt lørdag 28. mars. Merk endret tidspunkt: Kl. 13.00 – 15.00. De planlagte 
foredragene utsettes til høsten, slik at vi bare har de viktigste årsmøtesakene til dette Skype-møtet. 

Oppdaterte årsmøtepapirer kan lastes ned fra hjemmesiden www.biodynamisk.no 

NB: Du må melde deg på årsmøtet for å delta. Dette er nødvendig for at vi skal klare å gjennomføre 
møtet på Skype. Send din påmelding på epost til Biologisk-dynamisk Forening innen 25 mars på: 
biodynamisk@biodynamisk.no. Husk å oppgi epost-adressen du ønsker å bli kontaktet på. Styret vil 
så ta kontakt med deg om Skype-adresse og det praktiske opplegget for møtet.  

Til orientering foreslår styret å utsette saken om vedtektsendring (sak 7/20) til et ekstraordinært 
årsmøte til høsten, siden vi bør ha kort saksliste for et møte som holdes på Skype. Vi gjør også 
oppmerksom på at Handlingsplanen for  2020 og Budsjettet for 2020 vil komme i en revidert utgave 
til høstens ekstraordinære årsmøte. Vi satser på at vi kan møtes fysisk til et slikt ekstraordinært 
årsmøte til høsten, og benytte anledningen til å få høre de planlagte foredragene for årsmøtet 2020 
samt å vedta ny strategiplan for 2021–2024. Så kommer vi godt forberedt inn i den nye 
strategiperioden!  

Vel møtt til vårt årsmøte på Skype! 

Vennlig hilsen fra  
Styret i Biologisk dynamisk Forening. Oslo den 17.3.2020 

Mathias Lehrmann, Finn Dale Iversen, Odd Jarle Stener Olsen, Kurt Oppdøl og Elizabeth Wirsching 

   


