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Kära medlemmar!
Jag hoppas att Ni har haft en bra start på året trots denna pandemi vi lever i!
Själv har jag försökt att hålla humöret uppe och umgås med de närmsta. Som de flesta av Er
vet så studerar jag och försöker att hålla givande och intressanta lektioner på distans. De
flesta av eleverna är nu riktigt trötta och ledsna över att inte få träffa sina klasskamrater
fysiskt. Jag tror att vi alla är trötta, frustrerade och fundersamma över denna situation. Men
jag ser ett hopp och en framtid som går mot en mer positiv och ljusare tid. Vaccinationerna
har kommit igång och jag tycker ändå att jag ser lite fler glada munnar ute i olika
sammanhang.
Årets årsmöte har genomförts och vi är nu inne på årets andra kvartal. Den nya styrelsen har
utöver det konstituerade mötet haft ett digitalt styrelsemöte. En av de viktigaste frågorna vi
har behandlat är hur vi ska driva distriktet framåt tillsammans med Er föreningar och
medlemmar. I dagsläget känns det svårt när vi inte ses. Dessa medlemsbrev har vi fått
positiv feedback på, men utifrån pandemiläget så är det som en envägskommunikation och
inte en dialog som vi vill ha. Vi blir allt bättre på att kommunicera digitalt i vårt samhälle och
nu kommer distriktsstyrelsen att bjuda in till digitala träffar med start redan nästa vecka. Länk
kommer mailas ut senast en dag innan. De flesta av styrelsens diskussioner handlar också
om hur vi kan genomföra tävlingar. Vi precis som SBF har målet att alla tävlingar ska
genomföras men att formen kan komma att ändras utifrån restriktionerna från FHM.
För ett tag sedan fick vi information ifrån SBF:S kansli att vi på distriktets årsmöte inte hade
behandlat en viktig fråga gällande 60/40% könsfördelning i styrelsen och valberedningen. För
att SBF ska få bidrag ifrån RF så är kravet att förbundets och distriktens styrelser samt
valberedningar har denna fördelning vilket innebär en ändring i våra stadgar. För att våra
stadgar ska ändras krävs ett beslut av årsmötet. Ändringen måste in i våra stadgar innan 1:a
juni och inbjudan till årsmötet har gått ut till alla föreningar.
Distriktens kommittéer har jobbar på ordentligt och planerna för 2021 är i full gång.
Det här och mycket mer kommer vi att informera om på det öppna digitala mötet där dialog
och frågor ligger i fokus.
Här kommer datum som kan vara bra att ha koll på:
5 maj klockan 19:00-20:00
Distriktsstyrelsen bjuder in alla föreningar till ett digitalt möte via Teams. Ett öppet forum som
alla är välkomna att delta på. Länk kommer att skickas ut.
6 maj klockan 19:00-20:00
Distriktets Ungdomskommitté bjuder in alla föreningar till digitalt möte för att diskutera
ungdomsverksamhet. Ett öppet forum för de föreningar som är intresserade att jobba med
ungdomar. Länk kommer att skickas ut.
26 maj klockan 19:00
Extra årsmöte. Inbjudan har skickats ut och länk till anmälan kommer att komma ut inom kort.
Länk till mötet kommer sedan att skickas ut till anmälda ombud.
Tveka inte att höra av Er om Ni har några frågor! Vi finns för Er och tillsammans är vi
distriktet! Jag hoppas Innerligt att vi ses på tisdag!
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