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Till 

Alla medlemmar i  

SPF Seniorerna Baltzar 

 

God fortsättning på det nya året! 

Här kommer föreningens program för våren 2021. Vår programkommitté har, i 

vanlig ordning, arbetat fram ett välfyllt sådant, trots den situation vi fortfarande 

befinner oss i. Vi har restriktioner, som undertecknad i skrivande stund inte exakt 

vet hur länge de kommer att sträcka sig. Sannolikt får vi vänta en bra bit in på våren 

innan vi kan börja träffas i någotsånär vanlig ordning. Det betyder att flera av de 

inledande programpunkterna (kanske de flesta) inte kommer att kunna 

genomföras. Vaccin och varmare väder är vårt hopp. Skälet till att vi ändå har gjort 

ett program är för att visa, att vår förening lever och att vi är beredda att sätta 

igång vår verksamhet så snart pandemin är över. 

Vi är enligt stadgarna skyldiga att ha ett årsmöte, dit alla ska kunna komma. Vi har 

uteslutit att det skulle vara möjligt redan i februari. På förslag från såväl Förbundet 

som Distriktet har vi därför valt att flytta fram det till 15 april. Förhoppningen är att 

kunna ha det inomhus, men tänker att det annars skulle kunna gå att genomföra 

utomhus. När det närmar sig kommer vi att informera via mail och på hemsidan. 

Man kan också kontakta någon i styrelsen eller någon man känner för närmare 

besked. 

Styrelsen lyckades till slut att ta fram en valberedning, dock med endast två 

medlemmar. Dessa båda, Irene Carlsson och Eva Göransson, har dock gjort ett 

jättebra arbete. De har lyckats få fram personer på nästan alla poster, vilket 

framgår av programmet. Endast ett par vakanser återstår och om någon av er är 

intresserad, så hör av er. 

Uppmärksamma också, att det finns några små förändringar vad gäller rabatter. 

Väl mött till en ny vårtermin! 

Monika Torstensson                                                                                                                                                     

ordförande SPF Seniorerna Baltzar 

PS: Glöm ej att anmäla om du/ni har ny mailadress, för informationens skull. 

 


