Hej alla Stigandi-medlemmar.
Som ju alla har märkt av så befinner vi oss i en pandemi. Vi trodde nog alla att det
skulle vara över men nu tar det fart igen med Omikron. Detta har naturligtvis
påverkat vår verksamhet i Stigandi. Alla aktiviteter har varit inställda. SIF:s riktlinjer
om att inte ha några tävlingar under året och FHM:s riktlinjer om att begränsa
folksamlingar har omöjliggjort genomförandet av våra vanliga tävlingar, vägtölten på
våren och vårt KM på hösten.
Vi brukar skriva en verksamhetsberättelse för året som har gått men detta blir den
kortaste berättelse som någonsin har skrivits i Stigandi historia, den blir bara en
mening.
”Med undantag för några styrelsemöten har ingen verksamhet bedrivits i Stigandi
under året 2021”
Trots den skenande pandemin just nu så får vi ändå hoppas att vi kan anordna
några sammankomster under året, vägtölten och vårt KM är ju klassiska tävlingar
men vi vill väldigt gärna ha in förslag på nya aktiviteter som vi kan anordna under
året. Alla förslag är välkomna. Hör av er till undertecknad, jag är intresserad av allt ni
kan komma med.
Pandemin påverkar också hur vi ska hantera vårt årliga årsmöte då vi brukar samlas
för att äta en bit mat och sedan ha sedvanliga årsmötesförhandlingar, detta fungerar
ju inte alls under nuvarande omständigheter. Styrelsen har därför funderat kring olika
alternativ för att ha ett digitalt årsmöte men detta innebär så stora tekniska
utmaningar så detta inte ansågs genomförbart. Styrelsen lägger därför fram ett annat
förslag, vi fortsätter enligt den ordning som gällde 2021. Samma styrelse, samma
medlemsavgifter till klubben och samma rutiner i övrigt.
För att detta ska kunna genomföras måste vi ha ett godkännande av er som
medlemmar eftersom årsmötet bestämmer hur styrelsen ska se ut och hur stor
medlemsavgiften ska vara.
Vi vill därför att ni medlemmar godkänner detta upplägg. Har någon synpunkter på
detta så är ni välkomna att höra av er till undertecknad så snart som möjligt, dock
senast den 23:e januari 2022. Hör jag inget förutsätter styrelsen att ni ger oss
fullmakt att fortsätta som tidigare. Detta kan kanske verka lite byråkratiskt men vi
måste följa de stadgar som gäller för föreningar anslutna till SIF.
Fakturor på årsavgiften kommer att skickas ut så snart som styrelsens förslag är
godkänt.
Skicka ett kort mail till Gunnar Schlyter, gunnar.schlyter@outlook.com, om ni har
synpunkter eller frågor.
Med hälsningar från styrelsen i Stigandi.

