Föreningen Gamla Lindholmspojkar
INFORMATION GÄLLANDE CORONAVIRUSET (COVID-19)
Vid styrelsemöte torsdagen 2020-11-26 togs följande beslut:
På grund av de nya restriktioner som i dag gäller och kommer antagligen att
gälla under en längre tid framåt har styrelsen känt sig tvungna att taga följande
beslut. Det är inga roliga beslut att ta men är nödvändigt som läget är nu.
Torsdagsträffarna på Aftonstjärnan: 14 januari – 27 maj och under sommaruppehållet ställs in. (Blir det så att restriktioner släpps och att vi kan samlas
så många personer som vi normalt är kommer vi i styrelsen taga upp frågan om
att starta upp torsdagsträffarna).
Medlemsträffar i församlingshemmet Lundby Gamla kyrka: måndagar
8 februari och 8 mars ställs in.
Årsmöte: söndag 14 mars kommer att hållas enkelt. Ni kommer att erhålla
kallelse med underlag för mötet lika tidigare årsmöten. Detta möte kompletteras
med: Årsmötesförhandlingar punkt för punkt och valberedningens förslag
att taga beslut till. Information hur det skall fungera kommer med kallelsen.
Bingopromenad: söndag 25 april ställs in.
Jubileumsfesten: är inställd tills vidare (mer information om ny datum kommer
så fort det finns möjlighet att genomföra).
Vårresan: är inställd till vidare (även här kommer ny datum kommer så fort
det finns möjlighet att genomföra).
Ni som gjort inbetalning: till jubileumsfesten och vårresan kontaktar Erling
Engelsen 031-525666 om ni önskar återbetalning av inbetalda pengar.
Vår tidning: De som önskar köpa fler tidningar än den som ni har fått, kontakta
Lennart Jansson 0705-301472.
Sparklubbslotteriet: Dragning skulle utföras på medlemsträffarna den 8 februari
och 8 mars. Då dessa är inställda utföres dragning på styrelsemöte i januari.
Vinnare i lotteriet 2020 - 2021 kommer att redovisas på en sammanställning ihop
med kallelse till årsmöte 2021.
OBS!! Besök vår hemsida: www.lindholmspojkar.se
Gå in under Kalendarium där denna information kommer att ligga.
Kalendarium kommer att uppdateras så gott vi kan med tanke på vad som händer på
grund av Coronaviruset (Covid-19).
Vi i styrelsen önskar Er med respektive en god jul och gott nytt år. Håll ut och
kämpa på, vi får hoppas på vaccinet som är på gång. Håll gärna kontakt med övriga
medlemmar, ett telefonsamtal kan innebära en viktig stund för var och en.
Vi laddar batterierna, så syns vi förhoppningsvis så fort pandemin släpper.
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