Kära medlemmar i Svealands Bouleförbund

Det är en konstig värld vi lever i nu. Direktiven och informationen ifrån massmedia och regering
förändras från dag till dag vilket gör det extra svårt att fatta beslut. Jag hade förberett ett brev som
jag började på för ett par veckor sedan men som jag nu helt och hållet har raderat. Detta brev
kommer istället att innehålla lite matnyttigt men också väldigt många personliga inslag.
Vi i styrelsen vill se allt positivt men inser nu att det är dags för att ta tråkiga men nödvändiga
beslut. Styrelsen för Svealands Bouleförbund har haft möten via telefon och mail under denna
vecka och tagit beslut om följande arrangemang:
Bouleting 28/3: Blir helt inställt men vi hoppas att kunna bevara upplägget till i höst.
Årsmötet 29/3: Blir uppskjutet och hålls flytande till när tillfälle ges.
Svea Indoor final 4-5/3: Blir uppskjutet till i höst och målet är att genomföra det när tillfälle ges.
Mix DM 24-25/4: Blir helt inställt.
Vi har flera tävlingar framför oss under våren och vår plan är att ta beslut om dessa i mitten på
april. Det kan kännas stressigt för arrangörerna som har blivit tilldelad dessa att hinna med allt tex,
dra om banor, göra ev. inköp, göra andra förberedelser mm. Men i dessa tider så får vi alla hjälpas
åt och ha mer förståelse än vanligt. Beslutar vi i ett sent skede att genomföra en tävling så kommer
vi i styrelsen att hjälpa till mer, men ring gärna till arrangören och fråga om det finns något som
Ni kan hjälpa till med. Då vi inte vet vad som händer, vill vi ändå se positivt på allt och vårt mål är
att genomföra de arrangemang som vi ännu inte tagit beslut om. Anmäl Er gärna till dessa, men
avvakta med inbetalningar tills vi vet.
Alla arrangörer som har blivit tilldelad ett distriktsarrangemang som ställs in kommer
automatiskt bli tilldelad det nästa år. Vid tilldelade arrangemang som skjuts upp så behåller
naturligtvis arrangören det.
Jag försöker precis som många andra hålla mig uppdaterad i vad som händer i världen och under
morgonen idag pratar man om hur hårt idrotten blir drabbad. Detta gäller de små föreningars
arrangemang till de riktigt stora. Björn Eriksson, Svenska Idrottsförbundets ordförande säger i en
kommentar att Idrotten blöder.
Som många av Er vet så arbetar jag i demensvården och sitter nu dagligen i krissamtal med
anhöriga som inte får hälsa på sina fruar, män, mor-och farföräldrar. De frågar hur de mår, de
gråter och är förtvivlade över att inte få träffa sina nära och kära. Att det sker besöksförbud händer
ibland, vid bl.a. influensatider och när det pågår magsjuka på en avdelning, men då vet man att det
är under ett ganska kort tidsperspektiv. Att sitta och säga till dessa förtvivlade anhöriga att man
inte vet när de får träffa sin kära är en maktlöshet som inte går att beskriva.
Jag studerar numera på Stockholm Universitet där all undervisning för tillfället är på distans. Min
praktik skulle börja på Mora gymnasium på tisdag men den har blivit uppskjuten. Det är tråkigt
men jag känner mig inte allt för drabbad. Däremot så tänker jag på de nyanlända personer över 18
år som inte har tillgång till datorer, bor ensamma och blir socialt isolerade och är oroliga hur det
kommer gå med deras utbildning, betyg och student. Det gäller även personer som har
funktionshinder eller på annat sätt går i mindre specialklasser och behöver sin vardag, sina rutiner
och kan verkligen inte vara hemma själva.

Här om dagen när jag var i Rättvik så träffade jag en person som jag inte sett på väldigt länge och
som många av Er vet så är jag fysisk utav mig och gillar att både ge- och få kramar. Helt plötsligt
så funderade jag på om det var lämpligt…..
Ja, det är en upp och ner vänd värld vi lever i just nu med besöksförbud på obestämd tid i vissa
verksamheter, personer som bunkrar toapappaer, affärer med tomma hyllor, skolor som stängs,
möten som ställs in, ekonomiska kriser, drastiska beslut som tas och drastiska konsekvenser som
blir. Personligen kan jag tycka att det är smått hysteriskt med allt som händer. Jag skulle vilja säga
att Sverige blöder och egentligen att hela världen blöder……
Kungligheter i olika länder håller olika tal med ett gemensamt mål och det är att försöka hålla ihop
och vara lite snällare än vanligt.
Om jag nu ska göra detta stora världsperspektiv lite mindre och se på vårt distrikt så måste vi
också hålla ihop, inte bli arga på varför det tas de besluten som tas. Vi har aldrig varit med om
denna situation tidigare och ingen vet vad som sker i den närmsta framtid så vi blir tvungna att
leva i den tid vi gör, men vi kan förändra och påverka genom att stötta och hjälpa, ha mer
förståelse än vanligt, ta hand om varandra om inte kroppsligt så mentalt och handlingsmässigt.
Även om jag vill se i mindre perspektiv så ha jag lite svårt för det just nu.
På nyheterna idag efterlyser Nasa personer som vill åka till Månen och sedan fortsätta till Mars.
Om man nu vill fly denna värld så kan man ta tillfället i akt. Jag och min mamma har alltid haft en
dröm om att åka rymdraket. I en vanlig situation så hade jag inte tvekat att skicka in en ansökan
men idag väljer jag att vara kvar på jorden för att se om jag kan bidra till förändring och ge ett
extra stöd till någon.
Var rädda om Er och ta hand om varandra!
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