Rapport från styrelsemötet i Veteranernas BK den 13 april 2021
Glädjande nyheter!
Vi beslöt att starta upp verksamheten igen!
I takt med att allt fler nu blir vaccinerade, har vi kommit fram till att det är dags att börja träffas
igen och därför kommit överens med Johan om att starta träningen igen i klubbens regi torsdagen
den 6 maj. Det betyder att vi återgår till att Gunnar noterar er ankomst, lottar in er med
träningskamrater och ser till att ni betalar till klubben vid månadens slut. Med de subventioner
som gäller sedan tidigare.
Vi tänker att den här lite konstiga vårsäsongen fortgår till den 24 juni, dagen före
midsommarafton, och att vi sedan startar höstsäsongen som vi brukar i mitten av augusti. Om inte
pandemin och FHM bestämmer något annat!
Det är självklart så, att många av er inte är beredda att börja än. De flesta har nu fått spruta nr 1
och flera har även fått spruta nr 2. För några dröjer det dock en tid innan ni får spruta nr 2 och
kanske väljer ni då att vänta med att ta upp spel och gemenskap tills ni är helt klara och känner er
helt trygga med att undgå smittan. Vår förhoppning är att alla är färdigvaccinerade under maj eller
senast i början av juni. Det står givetvis var och en fritt att bestämma när man är redo att komma
tillbaka!
Vi har bokat 10 banor till den 6 maj. Vi kommer att spela amerikanskt spelsätt, med 3 spelare på
varje banpar – så vi kan hålla avstånd till varandra. Vi räknar alltså med att cirka 15 stycken av er
kommer till hallen, men det är förstås möjligt att både minska och öka antal banor – beroende på
hur många som kommer.
Vi startar klockan 10.00, men hallen har bara 2 personer i tjänst och meddelar att de inte kan
öppna hallen förrän 9.45. Så det kan ju bli några minuters förskjutning. Det är viktigt för oss alla att
tänka på säkerhet och avstånd. Inte fler än några få kan vistas i omklädningsrummen samtidigt.
Därför vädjar vi till er att byta om så mycket som möjligt hemma och häng in/ställ in i era klotskåp
så gott det går.
Torsdagen den 15 april sätter vi upp en lista med frågor om vilka som tänker träna på torsdagarna,
om vilka som vill vara med och spela eventuella klubbmatcher och om fortsatt medlemskap.
Vi vill alltså ha besked om det är några som inte kommer att ta upp bowlingen igen. Om det är
några som helt vill avsluta sitt medlemskap eller vill övergå till att vara passiva medlemmar.
Meddela oss gärna i så fall genom att svara på det här mailet, eller anteckna dig på listan på
anslagstavlan.
Samtidigt sätter vi också upp en anmälningslista till årsmötet och en anmälningslista till
VÅRSLAGNINGEN, en lagtävling vi alltid har i samband med årsmötet. Årsmötet har vi ju bestämt
till den 3 juni och vi återkommer med mera detaljer senare. Än så länge är vi osäkra på hur stort
sällskap vi får vara i samma rum och om mötet kan genomföras på det sätt vi planerar för.
Det ska bli fantastiskt roligt att få se er igen och vi i styrelsen ser verkligen fram emot att komma
igång igen!
Väl mött torsdagen den 6 maj klockan 10.00!
Hälsningar från oss i styrelsen genom
Åke Askelöf, ordförande.

