Kära medlemmar i Svealands Bouleförbund
Jag skulle ha skrivit detta brev till Er för ett bra tag sedan, men det har varit svårt eftersom man
inte vetat riktigt åt vilket håll direktiven förändras.
Tävlingskommittén och styrelsen för Svealands Bouleförbund har under senaste veckorna haft
olika möten gällande tävlingsverksamhet och årsmöte.
Tack och lov har nu direktiven gällande tävlingsverksamhet på alla nivåer och resor i landet
förändrats. Som Ni säkert vet så är det från den 13 juni tillåtet att resa i landet utan begränsningar
och det är tillåtet att tävla på alla nivåer från den 14 juni. Men det är fortfarande max 50 personer i
en folksamling som gäller.
Den 4 juni hade styrelsen för Svealands Bouleförbund ett möte där följande beslut togs.
Stora DM: Skulle på försök skjutas upp och eventuellt genomföras v. 29, 17-19 juli. Vi fick in en
mycket fin ansökan ifrån BCP i samverkan med EBP. Vi har både i styrelsen och tillsammans med
den tilltänkta arrangören försökt att vrida och vända på dessa dagar för att få till det, men så länge
folksamling på max 50 personer gäller och hur gärna vi än vill kunna genomföra årets stora DM så
är det nu dags att ta det tråkiga beslutet att ställa in det.
Seriespelet: Detta har vi i styrelsen tagit beslut på att avvakta utifrån Svenska Bouleförbundets
beslut. Vi anser att även om distriktsserien styrs av distriktet så går det hand i hand med
förbundets serie. Om seriespelet genomförs kommer omg. 1 spelas i Näs den 22-23 augusti och
omg. 2 i Rättvik den 12-13 september.
Distriktets årsmöte: Nu anser vi att årsmötet 2020 inte går att skjuta upp längre. Svenska
Bouleförbundet kommer att genomföra sitt årsmöte 19-20 september i Nässjö. Svealands årsmöte
kommer att ske den 29 augusti i Uppsala på IFU arena. Utifrån att Folkhälsomyndigheten
fortfarande vill att man ska hålla avstånd och undvika närkontakt med andra så kommer endast två
ifrån varje förening vara välkommen att delta. Men däremot kommer föreningen självklart
fortfarande ha sin rätt att bruka det antal röster som föreningen har. Styrelsen kommer att utforma
en ny blankett för ”icke närvarande” ombud. Dvs. alla föreningar har ju ett visst antal röster
utifrån antalet licenser. Den blankett vi brukar bifoga med inbjudan gäller enbart för de ombud
som är fysiskt närvarande. Men nu ska alltså en ny blankett utformas där man inte behöver vara
fysiskt närvarande. Inbjudan med bifogad blankett kommer att skickas ut under juni månad.
Besked om antal drabbade och avlidna får vi varje dag i medier, direktiven förändras,
möjligheterna att ha möten och utbildningar utan att vara fysiskt närvarande utvecklas. Världen
förändras från vecka till vecka. Det jag tror vi alla tycker är mest jobbigt det är att vi inte vet när
det ska ta slut. Vi vet inte när vi får träffas som förr, när vi får göra vad vi vill eller när vi får
kramas igen. Alla har vi kanske börjat vänja oss vid markeringarna på golven i affärerna,
plastglaset vid disken mellan oss och den som tar betalt, skyltarna med två människor och pilar åt
var sitt håll, desinficera händerna ofta vilket har ett till extremt torra händer, tänka efter om vi
verkligen ska ta den där turen till affären osv. Men något jag inte kan vänja mig vid är att inte veta
när jag kan bjuda in till tävling med fler än 50 personer, när jag får träffa min 98 åriga morfar som
jag inte sett sedan jul eller när jag får ge eller ta emot den där kramen som kan betyda mer än
någon någonsin anar…

Under mina studier i vår har jag haft 10 veckors praktik på Mora gymnasium på distans, vilket har
varit väldigt speciellt. Det är många känslor som har infunnit sig. Irritation, förståelse, medkänsla,
fundersamhet, uppgivenhet, förväntansfullhet, inspiration, och massa glädje. Aldrig någonsin har
jag hört så många elever jubla när de fick beskedet att de får gå till skolan och vara i skolan i höst.
En del elever har tyckt att det varit skönt att ”slippa” gå till skolan medan de allra flesta har haft
det svårt med studier på distans, konstiga hemmaförhållanden som inte möjliggjort att studera
hemifrån och längtat efter den sociala fysiska kontakten. Skolan är deras vardag och trygghet. Alla
vill vi ha trygghet omkring oss och ibland förstår vi kanske inte ens vad som är vår trygghet förrän
det försvinner.
Julia, min äldsta dotter är ensam tjej i klassen och vill gärna krama sin fröken som hon brukar
göra, men får inte. Båda mina tjejer frågar mig ofta när Corona ska ta slut. De får alltid samma
svar som visar på att jag inte vet. Det känns svårt att inte kunna ge dem ett datum och det säger jag
också till dem. Samtidigt som jag också säger till dem att det som är positivt är att vi har något
gemensamt med hela världen och det är att ingen vet. Det är inte bara mamma som inte vet.
I och med dessa tider tror jag att vi får en ny insikt i vad vi har och hur vår syn på livet har
förändrats och jag tror att denna insikt sitter kvar även när dessa tider börjar går mot sitt slut. Jag
tror aldrig att någonting blir som förr igen utan jag vill tro att vi ställer oss mer ödmjuka till livet,
kanske mer tacksamma för det vi har och även mer förlåtande mot varandra. Nu när
restriktionerna lättar lite så känns det inte så långt kvar tills vi ses och som jag längtar!
Jag och styrelsen hoppas innerligt att Ni trots tiderna som råder, får en riktigt glad och trevlig
midsommar!

Glöm inte det viktigaste: Ta hand om Er och var rädda om varandra!
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