Brev till Slimminge byalag medlemmar
Året 2020 har varit ett annorlunda år på många sätt. För många har det betytt en isolering och ensamhet för
andra en förändrad arbetssituation. Alla har vi mer eller mindre påverkats på något sätt. Alla har vi fått följa
myndigheters beslut och råd varken vi vill eller inte, detta för allas bästa.
För Slimminge Byalags del har det inneburit att vi har fått ställa in många av våra stora aktiviteter som
Skördedagen, Midsommar firandet, Second Hand marknaderna och Kakfesten. Det mesta som var planerat har
vi fått ställa in och eftersom det är i mångt och mycket via våra arrangemang som vi har kontakt med varandra
har vi ju inte kunnat träffas på det sätt som vi är vana vid.
De arrangemang som vi kunnat genomföra är t ex vinprovningen, uppsättning av midsommarstång, julgran och
vi har genomfört en del tillfälle att musta äpplen. Men inga av de stora och offentliga aktiviteter som vi brukar
ha. Årsmötet i mars kunde genomföras som vi brukar innan det kom nya och mer restriktiva direktiv. Det har
helt enkelt varit ett dystert år.
För det nya året 2021 kan vi trots allt känna ett visst hopp om ändringar tillbaka till det vanliga med en
kommande vaccinering av oss alla. Men att tro att vi på det nya året kan återgå till det normala är att förhasta
sig. Vi måste avvakta och se hur utvecklingen blir. Det innebär att vi inte kommer att kunna ha de traditionella
aktiviteter som vi brukar, inte ens årsmötet i mars. Om inte läget radikalt förändras, men som det ser ut just nu
måste vi avvakta.
Det viktiga och formella är årsmötet. Som det ser ut idag kan vi inte ha ett årsmöte i mars utan får skjuta det
framöver. När är det svårt att bestämma men det kommer att utlysas enligt Byalagets stadgar, men vi kommer
inte kunna genomföra det i mars.
Detta innebär följande.
Styrelsen kommer att sitta kvar tills vi kan hålla ett nytt ordinarie årsmöte och frågan om ansvarsfrihet för
styrelsen skjuts upp. Däremot kommer revisorerna att granska räkenskaperna och verksamheten för 2020 som
vanligt. Revisionsberättelsen kommer att tas upp på det kommande årsmötet.
Vi hoppas på att vi ska kunna genomföra nya och mindre aktiviteter under året och att sommarens vanliga
arrangemang ska kunna genomföras. Ett nytt stort trädäck i anslutning till byastugan håller på att byggas och
förhoppningen är att vi ska kunna ha ”corona säkra” aktiviteter där.
Idéburen utveckling
Nytt för i år är att vi ska genomföra ett projekt tillsammans med andra byalag i vår närhet. Där vi ska se vad vi i
framtiden kan utveckla ur byns sociala och ekonomiska förutsättningar. I det projektet behövs intresserade
medlemmar. Röstånga byalag är de som verkligen har utnyttjat och arbetat med detta projekt. Gå gärna in på
deras Facebookgrupp och se vad har åstadkommit. Men det kräver engagerade medlemmar.
Intresserade kan kontakta Robert (styrelsen@slimminge.se)
Vi i styrelsen hoppas på ett fortsatt engagemang från er medlemmar och att ni vill förnya ert medlemskap i
Slimminge Byalag, så att vi tillsammans kan påverka kommunen i byns intresse och ha en fortsatt god
gemenskap.
Väl mött framöver
Styrelsen för Slimminge byalag
Mia Olsson Robert Aveling Eddie Einbjörn Erik Wenster Bertil Bergkvist Tommy Sköld
Tobias Hassgård Maja Brönniche Lange

Medlemsavgift för 2021
fortsatt oförändrad 120.- per år och vuxen i hushållet
Går att betala med nedanstående inbetalningskort. Eller via internetbank. Vårt bankgiro är
5168-2524. Gamla medlemmar anger medlemsnummer (tre siffror)eller Namn+gatuadress. Nya
medlemmar anger namn och mailar namn, adress etc. till mail@slimminge.se

Nya aktiviteter
Hoppas vi ju kunna ha så småningom. Håll dig informerad via vår facebook och websida
www.slimminge.org.
Vi håller oss informerad om aktuella pandemiregler och anpassar oss och verksamheten därefter.

