Årsmöte 2020 – FLYTTAS

Kungl. Hallands Regemente någon gång före matsalsbranden

Med anledning av pågående Corona-pandemi och tecken på allmän
spridning i samhället har kamratföreningens styrelse fattat beslut att
senarelägga årets årsmöte.
Ny tid meddelas senare och troligtvis kommer årsmötet att genomföras
först efter sommaren.
Våra stadgar anger i § 12 Mom 1: Medlemmarna kallas till årsmöte
på tid och plats som styrelsen bestämmer. Årsmötet skall avhållas
senast 30 juni.
Med hänsyn till rådande situation har styrelsen fattat beslut om avsteg
från detta. Besked om när det senarelagda årsmötet ska genomföras
meddelas senare. Styrelsens inriktning är dock att årsmötet ska ske
på samma sätt som det nu inställda årsmötet.
Kassören kommer att kontakta de medlemmar som har inbetalt
kostnaden för middagen samt återbetala denna summa.
Denna information kommer att anslås på vår hemsida, skickas
med det stora e-post-utskicket och Klubbmästarens särskilda
jullunch-utskick.

Vidare kommer denna information att publiceras på de olika
Facebook-sidorna. Styrelsen uppmanar medlemmar att även
sprida denna information.
Kamratliga hälsningar
Ordförande Johan Rydén

Inställt Representantskapsmöte!
Kamrater!
Med anledning av den snabba utveckling av Corona-smittan och
senaste besluten från rederiföretagen, kommer Representantskapsmötet 21-22 april att ställas in. Mötet kommer att flyttas till hösten
och preliminär tid blir 6-8 oktober.
Inbakat i höstmötet kommer de regionala mötena att genomföras,
därför har SMKR valt att förlänga tiden för mötet ett dygn.
SMKR beklagar detta och återkommer med ytterligare information
om höstens möte så snart som styrelsen har träffats och riktlinjerna
för det nya mötet har fastställts.
Jan-Olof Johansson
Sekreterare SMKR
2020-03-16

Håll koll på världsläget - Coronaviruset

Ovanstående situationsbild över Corona-virusets utbredning i världen är publicerad av John
Hopkins University i USA.
Den gula uppåtgående kurvan i diagrammet längst ned till höger hoppas vi alla snart skall plana
ut och sjunka.
Länk nedan:

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740f
d40299423467b48e9ecf6

Försvarsmakten stödjer med fältsjukhus

Arkivbild från ett fältsjukhus som användes under övningen Aurora 17. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Överbefälhavaren har beordrat Försvarsmakten att upprätta ett fältsjukhus på Ärna
flygbas i Uppsala.
– När det är på plats så kommer Försvarsmakten kunna stödja den civila sjukvården
med ett antal intensivvårdsplatser, säger Micael Bydén.
Fältsjukhusets materiel finns i dag vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg och det
kommer dröja en tid innan fältsjukhuset är upprättat och i gång. Sedan tidigare
stödjer Försvarsmakten Folkhälsomyndigheten med personal och vissa regioner
med materiel med anledning av coronaviruset.
– Det är när påfrestningarna på samhället är som svårast som vi ska stå stadigt
och det är då Försvarsmakten ska vara som starkast, säger Micael Bydén och
betonar att myndigheten ska fortsätta med sina huvuduppgifter att försvara
landet och lösa de internationella insatserna.
– Men vi är inte naiva, utan gör de förändringar i verksamheten som krävs
i syfte att minska risken för smittspridning.
Överbefälhavaren avslutar med en uppmaning till Försvarsmaktens medarbetare
och frivilliga:
– Tillsammans är vi starka. Fortsätt därför att lösa dina viktiga uppgifter men
glöm inte att stanna hemma om du känner dig sjuk!
Högkvarteret 18 mars 2020

Planeringsstöd för att planera för bortfall
av personal, varor och tjänster
Ett nytt stöd har tagits fram med anledning av coronaviruset.
Det ger stöd till offentliga och privat organisationer i att identifiera
vilka verksamheter som måste upprätthållas och vilka som är
mindre prioriterade
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhalletsfunktionalitet/kontinuitetshantering/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified
&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
Källa: MSB

Informationssatsning för att plana ut
smittspridningen
av coronaviruset
Regeringen ger MSB 75 miljoner kronor för att skyndsamt ta fram
ett nationellt informationsmaterial till alla hushåll som ska hjälpa till
att bromsa och plana ut smittspridningen av coronaviruset.
https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2020/mars/msb-genomfor-storinformationssatsning-for-att-plana-ut-smittspridningen-avcoronaviruset/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium
=email&utm_source=apsis-anp-3
Källa: MSB

