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Till ordförande/kontaktperson

Så har vi påbörjat år 2021
Vi har nu ringt ut 2020 och in 2021. Det nya året har firats in helt annorlunda än vad vi
kanske är vana vid. Inga stora nyårsfester i glada vänners lag utan mer i stillsamhet och i
kretsen av de allra närmaste. Vaccineringen har påbörjats, men det kommer att ta tid innan
vi alla fått ta del av den. Därtill har regeringen från och med söndagen den 10 januari infört
en tillfällig pandemilag. Den kommer att gälla fram till och med utgången av september 2021.
Med det sagt, så måste vi se framåt och hoppas att det ljusnar innan detta år är till ända.
Förbundsavgift och annonsbidrag
På förbundsstyrelsens senaste möte beslutades att förbundsavgiften för 2020 ska vara 20
kronor per medlem. Några kanske undrar hur detta beslut kan tas av styrelsen, när det i vanliga fall är en kongressfråga. Svaret är att vi befinner oss i en extraordinär situation i och med
pandemin. Varken föreningar eller förbund kan i dagsläget genomföra några aktiviteter eller
någon marknadsföring. Styrelsen beslutade därför att hitta sätt för förbundet att hjälpa föreningarna att stå så väl rustade det bara går den dag vi är på andra sidan pandemin. Det
kommer att behövas allas våra krafter och ekonomiska förutsättningar för att starta upp och
starta om.
Förbundsavgiften ska betalas senast den 31 mars på postgiro 259253-3 eller bankgiro 55028849.
Styrelsen beslutade också, som vi skrev i ordförandebrevet i december, att behålla och höja
annonsbidraget för 2021. Nu har ni möjlighet att ansöka om 2 x 2.500 kronor. För att ta del
av bidraget är det bara att skicka fakturaunderlag till kansliet efter att annonsering/ marknadsföringsaktivitet genomförts.
Till sist, tveka inte att kontakta oss med idéer och frågor. Som Malcom X uttryckte det; framtiden tillhör de som förbereder sig för den idag. Så låt oss förbereda oss!
Med dessa ord önskar jag er en god fortsättning på 2021.

Förbundsordförande Pär Rahmström
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