
Till våra medlemmar

Vi önskar er alla en god fortsättning på det nya året och hoppas att det trots allt börjat bra!

Smittläget är bekymmersamt  och vi räknar med att de skärpta restriktionerna kommer att gälla flera 
månader framåt. De flesta av våra medlemsaktiviteter var inställda under år 2020 och kommer så att 
fortsatt vara till dess att myndigheterna ”blåser faran över”. Det är en tråkig situation men i allt det 
trista kan vi glädja oss åt att vaccineringen har kommit igång och det ger oss förhoppning inför 
sommaren.  Restriktioner i någon form kommer vi troligen att få leva med en längre tid än så, men 
när värmen kommer öppnas nya möjligheter att vi kan träffas i utemiljö, i någon av våra uppskattade 
motions- och kulturaktiviteter. 

Som vi tidigare informerat om är starten för de cirklar som vi planerat att anordna med hjälp från 
Studieförbundet vuxenskolan framflyttade till dess att det ges klartecken från FHM att det är 
säkert/tillåtet att träffas i grupper. OBS! För den medlem som vill lära sig Zoom webbmöte finns nu 
möjlighet att delta i en digital utbildning som förbundet erbjuder alla SPF-medlemmar (se mail per 
den 19 januari).

Boule som vanligtvis vintertid spelas på fredagar kl 11-14 i Boulehallen är fortsatt inställd, troligtvis 
fram till barmarkssäsongen.   

Årsmötet som enligt stadgarna ska hållas innan februari månads utgång kommer i rådande 
krissituation att hållas vid en senare tidpunkt, troligtvis i slutet av maj. Styrelsen den 16 februari 
beslutar om datum för årsmötet, meddelas i annons i lokalpressen och information på hemsidan. Vi 
vill i det sammanhanget uppmärksamma er på att SPF distriktet Jämtland Härjedalen håller sitt 
årsmöte den 14 april. Motioner ska vara inlämnade senast 6 veckor innan mötet.    

Det mesta i vår förening är inställt men inte styrelsens möten. Vi träffas regelbundet och jobbar med 
att planera intressanta medlemsträffar som kommer att arrangeras så snart det ges klartecken om 
”faran över” och det blir lättnad i restriktioner som öppnar upp för att det är säkert att träffas!     

Pandemi har verkligen satt oss alla på ett uthållighetsprov, särskilt oss 70+. Vaccin har tagits fram och
vi ser nu ett ljus i tunneln och då gäller det att vi fortsätter att hålla i och hålla ut till dess att 
vaccineringen är avklarad. 

Sköt om er!
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