
  

Hej alla föreningskollegor! 

Det är dags för en uppdatering av distriktets verksamhet efter att den annorlunda 
stämman är avklarad. Det gick riktigt bra med mail- och brevvarianten, allt material gick 
ut och kom in i god ordning och vi fick ihop en ny styrelse! Och  även om vi hoppas och tror 
att vi ska kunna hålla en ”vanlig” stämma 2021 så vet vi att det finns ett fungerande 
alternativ! 

Dessvärre ligger nästan alla restriktionen och rekommendationer som berör oss kvar så vi 
kan inte hoppas på att genomföra möten och utbildningar på distriktsnivå som vanligt 
under hösten. Förbundet ser helst att vi inte heller ute i föreningarna har träffar och 
aktiviteter inomhus men vi bor ju där vi bor så utomhussäsongen är kort och osäker. Trots 
det har många förtroendevalda i föreningarna varit flitiga, påhittiga och aktiva och försökt 
hålla medlemmarna och sig själva i rörelse. Mycket bra och glädjande och en inspiration 
till andra som kanske behöver tips på vad man kan göra! Använd Facebook och andra 
sociala medier för att sprida tips och skicka in till lokalpressen när ni haft någon aktivitet! 

Ute kan man ju vara även höst och vinter - promenader, utflykter, skidåkning mm. På 
förbundets hemsida finns alltid aktuell information om allt man behöver veta -  aktiviteter, 
kampanjer, coronainformation mm! 

Men om ni ändå väljer att ordna någonting inomhus så är det mycket viktigt att ha 
tillräckligt stor lokal och begränsat antal deltagare så att avstånd kan hållas! Och att hålla 
koll på hur den aktuella smittspridningen ser ut på just din ort! Vi vet att ni är 
uppfinningsrika och engagerade för att hålla igång föreningen och medlemmarna och alla 
initiativ är välkomna! 

Vi ska försöka att inom kort få till en FO-träff (föreningsordförande) och vill veta hur ni 
tycker att den ska genomföras - i fysisk form, per mail eller i någon uppkopplad 
variant? Hör av er! 

 Tack för tålmodigt och uthålligt arbete och glöm inte att höra av er till oss med frågor, 
önskemål och även kritiska synpunkter! 

I bilagan finns dels den nya styrelsens sammansättning, dels de ansvarsområden som 
ledamöterna tillsammans svarar för. Hör gärna av er om det är något bevaknings- eller 
intresseområde ni saknar eller undrar över. 

Dessutom finns en förteckning över vilka föreningar som varje ledamot är ansvarig 
kontaktperson för samt mailadresser till oss.  

Maine och styrelsen 




