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Hej! 

 

Det är så jobbigt att VÄNTA på vaccinet. Ju närmare det kommer desto långsammare verkar 

tiden gå eller är det bara jag som känner så? Men vi går mot ljusare tider och fr o m idag har vi 

meteorologisk vår här i Östergötland! Livet kommer inte att bli som förr när vi fått våra två 

sprutor, men det blir en lite större frihet med möjligheter att umgås med i alla fall nära och 

kära.  

 

Vi tror inte att de allmänna restriktionerna kommer att ändras förrän tidigast bortåt maj. Detta 

innebär att våra programpunkter under mars, förutom promenad, får stryka på foten. 

Förhoppningsvis kommer studiebesöket hos katolska kyrkan att bli av vid ett senare tillfälle.  

 

Styrelsen har börjat fundera över en ”plan B” när det gäller årsmötet, som är beslutat till den 

15.4. Då vi är många medlemmar, bedömer vi att det är svårt att genomföra på annat sätt än 

att träffas ”i verkligheten”. En del mindre föreningar i distriktet har valt att ha det antingen 

skriftligt (per capsulam) eller digitalt. Distriktet har haft dialog med Förbundet och de har sagt, 

att det är möjligt att förlägga årsmötet till efter sommaren. Vi överväger att göra detta och vi 

kommer att fatta beslut vid styrelsemötet i mars. Bokslut, verksamhetsberättelse och 

verksamhetsplan är redan framtagna och finns på vår hemsida. Valberedningen har gjort ett 

mycket bra arbete och alla poster är ”tillsatta” förutom folkhälsoombud. Om någon är 

intresserad av att ställa upp, så hör av er till någon i styrelsen så kan vi informera mer. Kanske 

kan man vara två att dela på uppgiften. 

 

Tyvärr tror vi inte heller att den planerade resan till Arboga kommer att bli av i vår. Arrangören 

måste beställa/betala buss mm inom kort och fn tillåter inte restriktionerna att den 

genomförs som planerat. Vi återkommer med definitivt besked även kring detta. 

 

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har tipsat om en del kurser på nätet bl a om fotografering. 

Är du intresserad kolla direkt med SV. 

 

Ha det gott! 

 

Monika Torstensson 

Ordförande SPF Seniorerna Baltzar 
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