Kära medlemmar i Svealands Bouleförbund
Jag hade en förhoppning på att denna konstiga värld vi lever i sakta skulle återgå till det normala
vid denna tid, dessvärre ser det inte ut så. Men vissa länder börjar sakta öppna upp skolor och
andra verksamheter så det finns ett litet ljus för oss och vi vill fortfarande försöka se positivt på
sommaren och de olika arrangemangen. Styrelsen för Svealands Bouleförbund hade igår 14/42020 ett telefonmöte där vi behandlade olika punkter och har tagit följande beslut:
Stora DM: Blir på försök uppskjutet. Då SM blir uppskjutet så har vi förhoppning på att kunna
genomföra Stora DM till v. 29, 17-19 juli. Ny sanktionsansökan kommer att gå ut till alla
föreningar med beräkning på att det kan ställas in. MOR som från början skulle ha arrangerat får
automatiskt nästa års stora DM.
Seriespelet: Här följer vi förbundets försök och datum till att genomföra tävlingen. Omg.1
kommer att spelas den 22-23 augusti i NÄS och omg. 2 kommer att spelas 12-13 september i
Rättvik. Detta kanske verkar märkligt med skifte av arrangörer för omg 1 och 2 men eftersom vi
har förbundsserier i båda omgångarna så är det lättast att följa det brev som förbundet gick ut med
den 9 april.
Distriktets årsmöte: Är sen tidigare uppskjutet och hålls fortfarande flytande till när tillfälle ges.
Stipendier och Bidrag: Eftersom distriktet liksom förbundet och många föreningar inte får in
någon ekonomi pga. inställda tävlingar så kan vi dessvärre inte ge ut några stipendier eller bidrag
detta år.
Jag måste erkänna att jag minskat ner med att följa nyheter men försöker fortfarande hålla mig
uppdaterad i vad som händer i världen. Idag under förmiddagen lämnade regeringen över sin
vårbudget och reportern sa att det historiskt sett är den värsta ekonomiska krisen sedan stora
depressionen på 30-talet. Under sändningen visades ett besök hos en restaurangägare som
hoppades på att de skulle få ha uteserveringarna igång och en frisör som inte vågade sia om nästa
månad. Båda dessa var oroliga för sina verksamheter. Många ser sina livsverk sakta försvinna och
alla påverkas ekonomiskt.
Under mars månad så skrev jag ett ganska långt brev till alla medlemmar. Detta brev är inte alls
lika långt men jag vill ändå ge ett slag för att vi måste hjälpas åt mer, hålla ihop och inte bli arga
för att de beslut som tas kanske känns orättvisa eller felaktiga. Jag skulle vilja påstå att väldigt
mycket i vår värld känns felaktigt och det mesta beror ju på som jag tidigare nämnt att vi aldrig
har varit i denna situation tidigare. Vi i Sverige har ju verkligen varit förskonade från krig och
större naturkatastrofer.
Mina barn hade sett fram emot påsklovet och allt vi skulle göra. Besöka Leos lekland, spendera en
dag på äventyrsbad, umgås med släkten och mycket annat skoj. Istället har vi fått hitta på saker att
göra på hemmaplan, busa på tomten, spela spel och vara ännu mer med varandra. Vi har försökt
att vända det positivt och vara glada för att vi har varandra. Precis så skulle jag önska att vi i
distriktet kände. Vi kanske inte kan ses fysiskt men vi kan ge medkänsla, känna tillhörighet, stötta
och hjälpa varandra. Fråga en extra gång hur någon mår, skratta med varandra istället för åt
varandra. Glöm inte att vi har varandra och det kommer en tid då vi kommer att ses igen.
Ta hand om Er och var rädda om varandra!
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