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Kära Medlemmar!   

Hoppas att ni alla har det bra och är friska. Snart lackar det mot jul och även nyår – årets största 

helger.  

Helger då många av oss haft för vana att träffa släkt och vänner. Tyvärr blir det ju inte så detta år.  

Det blir därmed bl a en annorlunda jul men förhoppningsvis kanske bra ändå. Vi får alla försöka stå ut 

och se fram emot bättre och ljusare tider i dubbel bemärkelse.  

Alltsedan i mars har pandemin härjat och därmed påverkat allas vår vardag. En del har drabbats extra 

hårt. Just därför är det så viktigt att förhindra att ännu fler drabbas av sjukdom. Vi ser nu alla fram 

emot de så hett eftertraktade vaccinerna och att dessa skall kunna vända på den just nu så dystra 

statistiken och tillvaron för oss.    

Vårt rika föreningsliv fortsätter att gå på sparlåga. Men vi i styrelsen planerar ändå ett årsmöte i  

april 2021. Detta skall kunna ske genom digital ”poströstning”. Vi har tänkt oss att det genom att 

skicka ut mail eller brev med instruktioner till alla medlemmar. Årsberättelsen kommer vi att 

distribuera i sedvanlig ordning. Mer information om detta sänds ut senare i vår.  

Vi har också planerat in en konstvisning i Folksamhuset den 9 mars 2021. Förhoppningsvis kan vi även 

genomföra både surströmming- och palt-festerna för inmundigande under hösten, surströmmingen i 

september och palten i november.  

Under första kvartalet kommer vi att skicka ut en anmodan om betalning av medlemsavgiften för 

2021. Vår önskan och förhoppning är givetvis att ni alla betalar medlemsavgiften även kommande år. 

Detta trots att vi inte kunnat glädja er med brukligt många aktiviteter detta år.   

Som bekant lever vi på medlemsavgiften som enda intäktskälla och utan den får vi svårt att överleva. 

Vi behöver Er alla! 

Var nu rädda om Er. 

Avslutningsvis vill jag och hela styrelsen tillönska er en  

God Jul och ett Gott Nytt år. 

 

Hälsar 

 

Bibbi Ericson 

Er ordförande  

Bibbi.ericson@hotmail.com    


