
Vad händer i föreningen? 2021-02-18

Det vanliga när vi har ett nytt år framför oss är att dra igång verksamheten med  
medlemsträff i januari och planera för årsmötet i februari. Därefter brukar det rulla 
på med aktiviteter av olika slag, allt från musikinslag, föreläsningar och 
uteaktiviteter. 

Nu är det ingen vanlig början på året och då är frågan, vad gör vi i styrelsen? Vi har 
digitala styrelsemöten varje månad och det har fungerat bra. Vi har ett 
utvecklingsarbete där vi inventerar vilka lämpliga lokaler som finns att tillgå för vår 
verksamhet. Bra att ha olika alternativ på lager. Vidare är det frågor kring ordning 
och reda där vi ser över funktionärernas uppdrag och hur vi kan förbättra rutiner och 
det interna arbetet. 

Det är i dagsläget oklart när vi kan återuppta verksamheten på normalt sätt - det 
beror på vaccinationstakten och smittoläget. 

 Vi planerar för att kunna genomföra årsmötet innan sommaren under 
förutsättning att vi hittar en lämplig lokal. Årsmöteshandlingarna är på gång 
och de kommer att läggas ut på hemsidan.

 Den närmaste tiden blir det promenader och skidåkning. En hälsovecka 
planeras på initiativ av förbundet. Det kan bli i maj eller september 
Friskvårdsgruppen är på gång med att planera för olika typer av aktiviteter.

 Programgruppen börjar så smått att ta fram ett förslag till program som ska 
gälla till och med årsmötet i februari 2022. En grupp kommer att bildas med 
uppgift att planera för sillfesten som planeras till i slutet av augusti och som 
vi verkligen hoppas kunna genomföra traditionsenligt.

 Vi har genomfört en enkät för att undersöka intresset för olika aktiviteter. 
Frågor om behov av hjälp med digitala tjänster fanns också med. 
60 svar har inkommit och är under bearbetning.

 Hemsidan är ständigt uppdaterad och gruppmail går ut kontinuerligt med 
aktuell information. Se aktiviteterna i kalendern. 

Detta är en liten inblick i vad vi sysslar med. Vi ser fram emot att kunna återuppta 
verksamheten såsom den brukar vara. Vi återkommer med närmare information så 
snart vi kan. Tills dess får vi hålla ut ett tag till!

Med vänlig hälsning

Styrelsen
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