
Information från oss i styrelsen

Corona fortsätter, har nu kommit i en andra våg och vi liksom hela samhället har att förhålla oss till 
rekommendationer från FHM och det gör vi naturligtvis för att hjälpa till att få stopp på 
smittspridningen.  Situationen är bekymmersam och vi måste nu alla hjälpas åt så att smittkurvan 
vänder neråt, helst hela vägen ner. Vi måste dock fortsätta ett tag till att göra uppoffringar men snart
stundar det ljusare tider! Vi har den annalkande julen , dagarna blir ljusare och ett vaccin är på gång 
så visst finns det hopp om bättre tider.

Det hade varit jättetrevligt att få träffa er alla, umgås och skapa julstämning med jultallrik och 
stämningsfull musik men som ni säkert har förstått är detta inte möjligt under rådande situation, det 
får nu anstå till nästa år som vi hoppas blir det år då Coronan försvann.

Vi saknar förstås att kunna erbjuda er medlemmar  månatliga aktiviteter men känner oss till viss del 
lyckligt lottade som trots allt kunnat ”ställa om” och genomföra två medlemsträffar; 
musikunderhållning på Stocketitt i juni och på restaurang ”Hos Andreas” i oktober. 

Så snart det ges klartecken om ”faran över” och lättnad i restriktioner som öppnar upp för att det är 
säkert att träffas kommer vi att starta upp medlemsträffarna. När detta blir möjligt kan ingen i 
nuläget ge besked om så det är bara att avvakta och hoppas. 

Boule som vanligtvis spelas på fredagar kl 11-14 i Boulehallen är tills vidare inställd.

Starten för de cirklar som vi planerat att anordna med hjälp från Studieförbundet vuxenskolan flyttas
fram till dess att det ges klartecken från FHM att det är säkert att träffas i grupper.        

Årsmötet ska enligt stadgarna hållas innan februari månads utgång men kan i rådande krissituation 
hållas vid senare tidpunkt. Styrelsen kommer vid mötet 8 december diskutera och besluta om datum 
och på vilket sätt mötet kan genomföras, håll utkik efter kommande annons i lokalpressen och 
information på hemsidan.                

Vi saknar den trevliga gemenskapen vid våra medlemsträffar och hoppas att vi snart ska kunna 
träffas! 

Vi önskar er alla EN RIKTIGT GOD JUL o GOTT NYTT ÅR!

Håll avstånd och sköt om er!
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Ordf. i SPF seniorerna Frösön


