
 

 

Medlemsbrev till Plogens medlemmar 12 januari 2021, genom epost 
och hemsida 
 
Plogens ledning, styrelse och funktionärer, ca 15 personer, har just haft telemöte. Det 
fungerar bra och är enklare än dator och videomöte, även om det faktiskt också är rätt 
enkelt.., dvs om man har dator och datorvana. Inräknat de viktiga grupperna som svarar för 
fika och ibland mat vid månadsmötena är vi över 25 som ställer upp för Plogen och vår 
verksamhet. 
 
Ni ska alla nu ha fått ut programkalendern för våren för Linköpingsföreningarna. Lite magrare 
än vanligt, och typ allt måste ju ställas in så länge pandemin härjar, men ändå en signal om 
att en dag måste det sluta och då är Plogen beredd! 
 
Telemötet beslutade att ställa in månadsmötet i januari och i februari. Även den tänkta 
bussresan till Stockholm, nationalmuseum, skjuts framåt till i höst. 
 
Plogens ledning har inför julhelgen ringt runt till nästan alla medlemmar. Vi nådde nog fram 
till 90-95 % vilket är väldigt bra. Vi önskade Gott Nytt År och samtalade om hur det var i 
pandemin.  
Resultatet är rätt samstämmigt, det är trist med “karantänen” och måtte den ta slut snart men 
det går ändå rätt bra! 
 
Vi har ju beredskap att starta någon eller några telemötesgrupper men det är ännu inte 
aktuellt eftersom knappast några har anmält sig. 
 
Vårt planerade årsmöte i februari ställs ju in eftersom vi inte ska ha något månadsmöte. Vi 
beslutade att skjuta årsmötet framåt och sikta på att kunna genomföra det i maj, sannolikt på 
Linneberga loge med underhållning. 
 
Hans Flink har varit med länge i styrelsen och gjort goda insatser, det senaste året som 
kassör och medlemsregisteransvarig. Han kommer att avgå ur styrelsen vid årsmötet men 
redan nu lämnar han över kassörsansvaret till den mycket kunnige Björn Johansson, 
Askeby. Tack Björn att du ställer upp! 
 
Valberedningen har sonderat intresset hos rätt många medlemmar för att hitta några nya till 
styrelsen, och glädjande nog verkar det kunna lyckas! Visst tar det lite tid och arbete i en 
styrelse men det är roligt också och utan styrelse och funktionärer skulle det ju inte bli någon 
verksamhet.Så skulle du få frågan om styrelse eller uppdrag, så hoppas vi att du ställer upp 
och ger Plogen en chans! 
 
Våra epostbrev tror vi når de allra flesta medlemmar, kanske över 80 %. Aktuell information 
finns också på vår hemsida på internet, som Åke Lind sköter på ett utmärkt sätt. 
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/ostgotadistriktet/foreningslista/plogenlinghem/ 
 
För de medlemmar som finns på Facebook har vi startat upp gruppen SPF Seniorerna 
Plogen, Linghem/Östra Linköping. Gruppen har redan nio medlemmar, du som är på 
Facebook, välkommen med, bara klicka på länken nedan och gå med! I gruppen kan man 
snabbt ge aktuell information, ställa frågor och ge synpunkter, dela intressanta länkar och 
foton mm.  
https://www.facebook.com/groups/203759991460719 



 
Det verkar bli en kortare vinter nu, med lite snö och kyla. Våren kommer ändå allt närmare 
och ljuset med den, eller snarare tvärtom! 
 
Vi tillönskar alla medlemmar en så bra vinter och vår som möjligt, och hoppas att vi ska börja 
kunna träffas igen vartefter! 
 
För Plogens ledning 
 
Staffan Danielsson 
ordförande 
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