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Arbetsmöte angående Berlinresan
Tid:

torsdagen den 8 juli kl.16.00

Plats:

Genomfördes som ett digitalt möte på grund av Corona restriktionerna

Närvarande: Johan Rydén, Torbjörn Malmkvist, Gunnar Ohlsén, Bo Westman och Håkan
Söderberg.
§1

Mötets öppnande
Ordföranden, Johan Rydén förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2

Berlinresan
Vid styrelsemötet den 28 maj, 2021 beslöts att en arbetsgrupp skulle träffas
digitalt för att ta slutligt beslut huruvida resan till Berlin till hösten skall genomföras
eller ej. Beslutet måste tas eftersom slutligt besked måste ges till researrangören
senast den 9 juli, 2021. Resan till Berlin har inplanerad till hösten 2020, men på
grund av rådande pandemi så beslöts att skjuta fram resan till hösten 2021 i
stället.
Förhoppningen har då varit att läget beträffande pandemin skulle ha stabiliserat
sig så mycket att resan kunde genomföras.
Efter diskussion i gruppen beslöts enhälligt att ställa in resan till Berlin som var
tänkt att genomföras hösten 2021. Detta på grund av den fortsatta pandemin och
osäkerhet kring konsekvenserna av pågående smittspridning.
Förslag kom fram att i stället försöka planera in resan till Berlin till våren 2022
(vecka 19 alt 20). Gunnar fick till uppgift att ta fram ett brev som ska skickas ut till
de anmälda deltagarna och informera om ändringen och planen för 2022. I brevet
ska det även framgå att de deltagare som tidigare betalt in anmälningsavgiften kan
återfå den om så önskas.

§3

Kommande aktiviteter
Torbjörn informerade kort om den inplanerade middagen med efterföljande
styrelsemöte som är planerat till den 31 augusti. Bokning har gjorts på Restaurang
Pio Matsal & Bar. Inbjudan med mera kommer att skickas ut senare till berörda.
Vid senaste styrelsemötet beslöts att tillsätta en arbetsgrupp med Lars Ahlberg
som sammankallande. Gruppen fick till uppgift att komma med förslag på lämplig
gemensam aktivitet för föreningen. Aktiviteten ska planeras att genomföras till
hösten 2021. Gunnar fick vid dagens möte till uppgift att kontakta Lars för att
stämma av arbetsläget.

§4

Mötets avslutande
Ordföranden tackade deltagarna för deras intresse och förklarade mötet för
avslutat.
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Sekreterare
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Ordförande
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