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Ur mitt perspektiv 
Nytt år och nya möjligheter brukar vara ett begrepp som 
många av oss nyttjar när vi städar ut det gamla och ska 
satsa framåt mot ett förväntat resultat eller med stöd av 
en mål-beskrivning som ligger så nära en vision att den 
nästintill är onåbar, men ändå – med det där lilla extra 
kanske vi ändå tillsammans kan komma en bra bit på 
väg. 
Mycket av det vi planerat måste vi skjuta framför oss 
utefter en tidsaxel som vi har svårt att gradera. 
Framförhållningen blir diffus, ska det lätta någon gång 
och hur kommer lättnaden att se ut. Möten i grupper 
har decimerats kraftigt, resandet har begränsats och de 
utflykter vi gör har mest fokus på att få ”se något annat”. 
Så skönt då att husbilen finns där och bara väntar på oss 
med: ”Kul att se er igen. Vart bär det iväg den här 
gången och hur länge blir vi borta?” 
 
Lars Kjellberg 
 
Regelverkets konsekvenser 
För den verksamhet som CMAS bedriver slår villkoren 
från Folkhälsomyndigheten igenom på följande sätt: 
För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar och 
andra associationsformer: 

1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och 

föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt 

2. undvika andra möten eller genomföra dem 

digitalt. 

Detta innebär att merparten av planerade träffar innan 
juni ställs in eller senareläggs. Nu kända bortre parentes 
för restriktioner är strax före midsommar 2021.  
 
Sunt förnuft räcker långt: Håll avstånd och Håll ut. 
Dagligen matas vi med senaste nytt om virusutveck-
lingen och den vaccinering som påbörjats. 
Restriktionerna ställer stora krav på oss enskilda och 
företagen som drabbas av sviktande kundunderlag har 
ett rent h-e att driva runt sina verksamheter. 
Att skönja en ljusning önskar vi alla. Ett litet men ändå 
positivt underhandsbesked är då att de vanliga 
förkylningarna och den återkommande influensan  
minskat markant och det med bl.a. en så enkel åtgärd 
som  god handhygien. Tvål och varmvatten i 
kombination med rejäl handtvätt gör susen och vi ser nu 
resultatet. Tillsammans och med goda egna insatser kan 
vi bidra. Håll avstånd och håll ut. 
 

Inför Årets föreningsstämma 
Styrelsen kommer att betrakta innevarande år som ett 
transportår till, förhoppningsvis, en lättnad för all 
verksamhet från 2022. Inför föreningsstämman som 
kommer att ske digitalt kommer vi löpande att skicka ut 
handlingar i så god tid att det finns utrymme för 
reaktioner och kommentarer till förbättringar. 
Utskicket består av en Verksamhetsberättelse för det 
första förlängda verksamhetsåret fram till 31 dec 2020. 
Revisorernas berättelse och valberedningens förslag 
bifogas också. Det föreligger inga ändringar i föreningens 
stadgar och det har inte inkommit några motioner som 
behöver hanteras. 
Upplägget för den digitala stämman bygger på 
dagordningen som är reglerad av föreningens stadgar. 
 
Arbetsgrupper 
Ett PM med instruktioner jämte fördelning av ansvar i de 
olika arbetsgrupperna för att underlätta och få mer 
medlemmar aktiva i vår utveckling av föreningen är nu 
under beredning i styrelsen. Teknikmöten, Sociala 
möten, Sponsorutveckling, Partners och 
Underleverantörer är arbetsgrupper som vi ser som 
viktiga för vår förening. Nyfiken och intresserad, 
kontakta Claes Wallén vars kontaktuppgifter ni hittar i 
medlems-matrikeln på hemsidan. 
 
Medlemsläget 
Tillströmningen av nya medlemmar fortsätter i en 
glädjande takt. Logga in på hemsidan och se vilka nya 
som har tillkommit. 
 
Information via Hemsida och Facebook 
På hemsidans öppna del söker vi ha en uppdaterad 
informationsruta med direkt koppling till Covid-19 läget. 
 
Förnya ert medlemskap 
Avgiften är oförändrad 250 kr och vi hoppas att ni 
värderar såväl medlemskapet som de avtal vi tecknat 
med våra partners och delar vår uppfattning att det ger 
en bra utväxling på avgiften. 
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