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Motala 28 mars 2021 

 

 
Hej alla medlemmar 

 

Nu har vi hunnit till vårmånaden april. Blommorna vaknar till liv både i naturen och i 

rabatterna och en lärka landade till på fågelbordet. Styrelsens optimism (förhoppning) att 

världen snabbt skulle återgå till en större frihet har kommit på skam. Det betyder att vi får 

ställa in de flesta av våra planerade aktiviteter och hoppas att de återkommer senare. 

Resan till Arboga liksom alla inomhusaktiviteter är alltså skjutna på framtiden. Likaså 

kommer vi inte att kunna ha årsmöte den 15.4, då endast 8 personer får samlas enligt de 

restriktioner som regeringen har beslutat. Vår nya plan är att vi ska kunna ha årsmötet den 

19 augusti, som är datumet för höstens upptaktsmöte. Handlingarna finns redan på 

hemsidan och formell kallelse kommer att bifogas höstens programhäfte. Vi i styrelsen 

planerar, att det då ska bli en rejäl nystart av vår verksamhet med lite extra gott. Eftersom 

alla inte har (rätt) mailadress i registret ber vi er att sprida budskapet till de SPF-

medlemmar ni känner.  

Förbundet planerar en Folkhälsovecka 17 – 21 maj, då det bl a ska finnas digitala 

föreläsningar mm. Man vill också att föreningar ska ordna aktiviteter. Om/Hur vi kan göra 

detta i dessa pandemitider håller vi på att diskutera. Närmare information kommer i nästa 

månadsbrev. 

Ett positivt besked till alla gamla och nya boulespelare kommer från vikarierande 

kontaktperson Sven-Olof Abrahamsson: 

Om vädret tillåter så kan vi börja med boule utomhus på Råssnäs efter påsk, onsdag 7 april 
kl 13.30. Efter önskemål från i höstas så byter vi tid från förmiddag till eftermiddag. För att 
följa SPF Seniorernas rekommendation vid utomhusaktiviteter så samlas vi i mindre grupper 
om max 8 personer när vi lottar lag. Det är viktigt att vi håller avstånd under spelets gång. 
 

Se till att ni flyttat fram klockan en timme, bli inte grundlurade den 1 april och… 

GLAD PÅSK! 

Monika Torstensson 

Ordförande SPF Seniorerna Baltzar 

 


