
Till våra medlemmar

Myndigheternas restriktioner avseende sociala kontakter gäller fortfarande och kommer troligen att 
fortsätta ett bra tag till, sannolikt ända fram till sommaren. Det är den utgångspunkt vi i föreningen 
har att förhålla oss till när vi spånar kring olika aktiviteter som kan tänkas kunna genomföras när det 
så småningom lättas på restriktionerna. Vi blickar trots allt framåt och hoppas och tror på ljusare 
tider nu när vaccineringen kommit igång. 

Vad händer i föreningen?                                                                                                                                     
Vi följer naturligtvis myndigheternas rekommendationer och har därför ställt in alla 
medlemsaktiviteter till dess att myndigheterna blåser faran över. När vädret så tillåter hoppas vi dock
kunna komma igång med våra utomhusaktiviteter; motions- och kulturvandringar, boule mfl.

Styrelsen den 16 februari                                                                                                                                        
Styrelsen fortsätter likt föregående år med regelbundna sammanträden.  Årets första möte var den 
16 februari då vi för första gången testade webbmöte. Det fungerade mycket bra och kommer att 
vara det ”nya normala” sättet att träffas, i alla fall så länge restriktionerna gäller. 

Årsmötet den 25 maj                                                                                                                                                
Årsmötet ska enligt våra stadgar genomföras innan februari månads utgång. Det är dock inte möjligt 
då vi har att följa myndigheternas restriktioner. Styrelsen beslutade därför att flyttas fram årsmötet 
till den 25 maj då vi hoppas att i första hand kunna genomföra ett normalt möte. Kallelse sker med 
annonsering, gruppmail och på hemsidan sex veckor före mötet. En vecka före finns mötes-
handlingarna tillgängliga på föreningens hemsida.  OBS! Motioner ska vara inlämnade till styrelsen 
senast fyra veckor före årsmötet.                                                                                                                     
SPF distriktet Jämtland Härjedalen har flyttat fram årsmötet till den 14 april. OBS! Sex veckor innan 
ska motioner vara inlämnade till föreningen som samlar ihop och skickar till distriktet.

Verksamheten 2021                                                                                                                                            
Konstaterades att det behövs en god framförhållning i planeringen om medlemsmöten ska kunna 
startas upp med kort varsel när restriktionerna lättas. Planeringen bör därför komma igång så snart 
som möjligt med program och inte minst att hitta lämplig lokal på Frösön, finns endast ett fåtal som 
rymmer grupper enligt vårt behov.

Inspirerade av tanken på att så småningom få starta upp föreningsaktiviteter satte igång 
kreativiteten och resulterade i en lista med en variation av aktiviteter; musikunderhållning, revy, 
stadsvandring, föredrag av intressanta personer, naturområden för kultur och motionsaktiviteter 
mm. Styrelsen beslutade att till nästa möte nämnare undersöka förutsättningarna för de olika 
föreslagna inslagen. 

Påminnelser    
Medlemsavgiften för 2021                                                                                                                                   
Till er som missat utskicket om årsaviseringen eller glömt bort att betalning ska ske senast den 28 
februari. Vi hoppas naturligtvis att ni vill fortsätta att vara medlemmar i vår förening! Kontakta mig 
om ni är osäkra på, om ni har betalt eller hur det ska göras.

Ny mailadress?                                                                                                                                                      
Hör av dig till vår registeransvarige Kristina Andersson om du glömt att meddela oss om ny/ändrad 
mailadress ? Vi behöver en aktuell mailadress för att kunna nå dig med information om föreningen. 

Passa på! Gratis kurs i Zoom webbmöte                                                                                                               
SPF centralt bjudet alla medlemmar på en kurs i Zoom möte.  Kursen har genomförts vid två tidigare 
tillfällen men ytterligare några tillfällen planeras under våren, så håll utkik i mailen efter detta 
erbjudande.

Ta hand om er!
Majvor Enström                                                                                                                                                    
Ordf. i SPF seniorerna Frösön


