
Åmål i januari 2022 

 

Kära vänner! 

Ytterligare ett år ligger bakom oss, ett år präglat av en pandemi som vi ännu inte har sett slutet på. 

Trots att vi inte har haft möjligheter att bedriva någon större verksamhet, så är jag så glad och 

tacksam för att ni har varit trogna och stannat kvar i föreningen. Ett stort tack till er alla! Det är på 

grund av er som vi kan fortsätta ha en blomstrande och växande verksamhet i SPF Åmåliterna. 

 

Under hösten har vi ändå börjat återuppta våra träffar i olika sammanhang och vi kan se framtiden 

an med tillförsikt. De flesta av oss har tagit ansvar och vaccinerat sig, något som myndigheterna 

gång på gång har klargjort är det enda som kan få slut på den hemska smittan.  

 

I styrelsen har vi planerat utifrån att ljuset nu vänder tillbaka, både bokstavligt och bildligt. Vi har 

förberett studier, månadsträffar och andra sammankomster, men vi måste reservera oss för att 

myndigheterna under senvintern och våren kan komma att införa strängare restriktioner igen, och då 

måste vi kanske ställa in. Vi ska försöka informera om det i så fall.  

 

Till sist vill jag be er, som inte har registrerat en e-postadress till oss, att göra det. Skriv eller ring 

till någon av oss i styrelsen, eller lägg en lapp i brevlådan vid vår lokal på Västerlånggatan. Det 

gäller även om ni ändrar postadress eller telefonnummer. Om vi har era kontaktuppgifter så blir det 

så mycket enklare att nå er med information. Tack på förhand! Och väl mött på det nya året! 

 

Birgitta Rolöf  
Ordförande 

 

Så här står det i Folkhälsomyndighetens föreskrifter:  

Om det är fler än 20 deltagare får det enbart vara sittande deltagare. 

Om vaccinationsbevis används gäller detta för allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar inomhus upp till 500 personer. 

Om det är fler än 20 och högst 500 deltagare inomhus utan vaccinationsbevis gäller krav på 

maximalt 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskapen. 
 

Detta innebär att vi kan behöva begränsa antalet deltagare vid månadsträffarna alternativt kräva 

vaccinationsbevis. Beroende på hur smittoläget utvecklas får vi återkomma om hur vi gör. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

OBS! KALLELSE TILL ÅRSMÖTE  
 

HÄRMED KALLAS TILL ÅRSMÖTE  

MÅNDAGEN DEN 28 FEBRUARI  2022 KL 14.00  

I STORA SALEN I TINGSHUSET.  

VI BJUDER PÅ KAFFE OCH TÅRTA. 

 

Ev. motioner ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 22-01-17. 

Handlingar inför årsmötet kommer att finnas tillgängliga i vår lokal samt på 

hemsidan. De kommer också att finnas utlagda vid årsmötet. 

 

Med reservation för eventuella förändringar p.g.a. pågående pandemi. 


