
Information från styrelsen! 

Styrelsen har nu haft sitt sista möte innan ”sommarlovet”. Nästa gång vi träffas är i slutet av augusti 

och då hoppas vi att det kan bli ett fysiskt möte. 

När det gäller våra aktivitetsområden så är det ännu inga förändringar, det är fortsatt vänteläge som 

gäller. Naturligtvis hoppas vi alla att det skall bli möjligt att starta upp igen men just nu är det ingen 

som vet när. 

Några saker har dock hänt sedan vårt förra möte. Det är mycket tråkigt men vi har tyvärr tvingats 

besluta om att det inte blir någon tur med Flotten och inte heller någon grillfest i traditionell form. 

Det känns inte rimligt att kunna genomföra dessa i augusti utifrån den kunskap vi nu har. 

Kanske blir det möjligt med någon annan form av återstartsträff under sensommar/höst. Vi hoppas 

att det går att arrangera något där vi kan träffas utan att riskera en smittspridning. Tiden och 

samhällsutvecklingen får utvisa hur det blir. 

Dragning på stödlotteriet har vi nu genomfört och filmat som vi skrev om i förra informationen. 

Vinnarna och dragningen kommer vi att publicera på vår hemsida nu på söndag den 7 juni.  

Några fler lotter har sålts sedan förra månaden men det finns fortfarande lotter kvar. 

Det är också på hemsidan som nyheter kring våra aktiviteter kommer att finnas. Här kommer även de 

aktivitetsansvariga att kontakta sina respektive medlemmar när det blir någon förändring. Många 

ligger säkert i startgroparna att komma igång igen. 

Styrelsen har också tagit beslut kring aktivitetsavgifterna för 2020. Beslutet avser de fasta 

aktivitetsavgifterna som års- och terminsavgifter. Exempel är Canasta som kostar 100:-/år liksom 

Bridge, Släktforskning 150:-/år osv.   

Våra aktiviteter stannade av efter kvartal 1 och om de inte kommer igång under kvartal 3 så 

kommer de avgifter som erlagts för 2020 att gälla för 2021 också.  

Detta beslut har vi tagit utifrån situationen just nu och det kan komma tilläggsbeslut. Terminsavgifter 

för silversmide räknas som en löpande aktivitetsavgift även om den betalas terminsvis. För att ha en 

bra beredskap kommer vi också att simulera vår ekonomiska utveckling utifrån ett par olika 

scenarios. Vår ekonomi är dock god och hållbar!  

Skulle dagens situation förändras signifikant så har vi en beredskap att samlas även under 

sommarlovet för att ta eventuella nödvändiga beslut. 

Var rädda om er tills vi kan ses igen! Det skall bli så trevligt att kunna träffas, vi ser fram emot den 

dagen. 

Hälsningar 

Styrelsen 

 


