Fortsatt inställda aktiviteter under hösten 2020
Styrelsen har idag 8 september haft sammanträde.
Ett kort sammanträde genomfördes i en lokal med möjlighet att hålla Coronasäkert avstånd till varandra.
När jag i våras skickade ut brev till alla medlemmar fanns förhoppningen att vi
skulle kunna ta upp våra aktiviteter under hösten. Tyvärr är vi inte i ett läge då
det är möjligt att öppna uppför aktiviteter.
En samstämmig styrelse beslutade vid dagens möte att ställa in alla aktiviteter till
och med årsskiftet.
Beslutet tas utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, fortsatt risk för en
andra våg av virusspridning och att våra medlemmar tillhör de sköraste av riskgrupper.
Enligt våra stadgar skall ett höstmöte genomföras för att besluta om
avdelningsavgift, budget och verksamhetsplan för nästkommande år.
Eftersom det inte är genomförbart med anledning av de restriktioner Coronapandemin medför har styrelsen därför beslutat att förlänga 2020-års budget och
verksamhetsplan att gälla även 2021 samt att avdelningsavgiften är oförändrad,
25kr/medlem för 2021.
Under förutsättning att den nya förbundsstyrelsen och distriktet beslutar om
oförändrade avgifter blir den totala medlemsavgiften oförändrat 145 kr/medlem.
Då det i dagsläget är oklart om och när vi kan återuppta våra aktiviteter har
styrelsen också beslutat att vår medlemstidning, Aktivisten, inte kommer att ges
ut vid årsskiftet.
Jag hoppas att ni detta märkliga år till trots kunnat njuta av sommaren. För
många har det varit trist att inte få träffa barn, barnbarn eller övriga släkt och
vänner. Kontakt via telefon, Facetime eller andra sociala media har för en del
ersatt möjligheten att träffas fysiskt.
Andra har träffats utomhus för en promenad eller ett Coronafika. Små ljuspunkter
i tillvaron. Säkerligen har många av och till känt sig ensamma, ifrågasatt
restriktionerna som gäller oss äldre eller till och med varit arga över att livet
begränsats.
Tyvärr en nödvändig anpassning till rådande verklighet, men hopp finns om att
lättare och roligare dagar väntar framöver. Vi har sista veckorna nåtts av alltmer
positiva nyheter om minskad smittspridningen. Det är hoppfullt men betyder inte
att restriktionerna kan lättas riktigt ännu. Vi kan ju också läsa att arbetet med att
ta fram ett effektivt och säkert vaccin kan bli klart första halvan av 2021.
Nu siktar vi på och håller tummarna för att restriktionerna kan hävas successivt
och våra aktiviteter kan startas upp efter årsskifte. När så sker kommer vi att
skriva på vår hemsidawww.sprfavd20.se , mejla ut till de vi har mejladress till samt
annonsera i BodenExtra. Uppmaningen är därför fortsatt: Håll i, Håll ut och Håll

avstånd. Du som får denna skrivelse via brev tillhör gruppen vi saknar
mejladress till. För att lättare nå dig med aktuell information är vi tacksamma om
du med mejl meddelar oss din mejladress till vår mejl: boden.avd220@skpf.se
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