Skärgårdarnas Riksförbund

➢ Coronaviruset gav oss en annorlunda sommar
➢ Eva har gått i pension
➢ Sista numret av Vi skärgårdsbor

Ordföranden har ordet
Nu är Coronasommaren 2020 snart slut och det blir nog en
sommar vi kommer att minnas. Vi svenskar har hemestrat som
aldrig förr vilket på sikt är superbra för oss kust och ö-bor men
det har också resulterat i ökad trafik på färjor och båtar, trängsel
i butiker och minskade intäkter för många av våra föreningar.
Men som vi brukar säga; inget ont som inte har något gott med
sig, jag tror verkligen att många har upptäckt hur många fina
platser vi har i vårt avlånga land, inte minst i våra skärgårdar och
på öarna!
En annan sak som varit annorlunda är att Eva har gått i välförtjänt pension, varmt grattis! Trots detta
så kommer hon att sätta tänderna i ett sista nummer att tidningen och jag hoppas verkligen att alla
som vill tar tillfället i akt att komma in med material. Meddela Eva senast den 15/8 om du vill skriva
något.
Vi kommer att ha en digital styrelsehelg och vi har många spännande projekt att sätta tänderna i,
stora som små, här under hösten men mer information om det senare, även
representantskapsmötets utformning kommer det mer info om.
Själv har jag haft en härligt slitig sommar på min ö med vandrarhem och sommarkrog med
coronaanpassning, många gäster, mycket sol och ännu mera blåst och som vi har tvättat och spritat
händerna, spritat menyer, torkat och städat. Nu går vi snart in en ny fas med några få inbokade
konferenser och grupper men tid för andra spännande utmaningar.
På återhörande!
Lotten

Eva har gått i pension
Vår informatör och redaktör, Eva Widlund gick i pension vid halvårsskiftet. Eva kom med i
Skärgårdarnas Riksförbund för över 20 år sedan, 1999 och 2005
kom Eva med i arbetsutskottet. Från 2007 har Eva varit anställd
som informatör med mera, först på 50% och sedan från 2017 på
25%. Med stort intresse och engagemang har Eva jobbat med
allt som ingått i uppdraget. I skolgruppen är Eva är ”spindeln” i
Nätverket för skärgårdsskolor sedan 2011. De arrangerar träffar,
samverkar och driver gemensamma projekt som har utmynnat i
så väl böcker som affischer. I sista numret av Vi skärgårdsbor
kommer en längre intervju med Eva.

Styrelsens långmöte i augusti
In i det längsta hoppades vi på att vi skulle kunna träffas i augusti så att vår nyvalda
ordförande Lotten Hjelm skulle få chansen att träffa sin styrelse. Men under rådande
omständigheter så har styrelsen beslutat att hålla ett tvådagars digitalt möte 22–23 augusti.
Mycket står på agendan och en av huvudpunkterna är hur höstens Representantskapsmöte
skall genomföras.

Höstens Representantskapsmöte
Trots pågående Coronapandemi så blickar vi framåt. Höstmötet med representantskapet
planeras att hållas på Ersta konferens & hotell i Stockholm 16–18 oktober. Förutom
föreningarnas representanter kommer aktiva i arbetsgrupperna att bjudas in. Eftersom vi i
dagsläget inte vet vilka restriktioner som kommer att finnas för riskgrupper och för resande
så planeras mötet så att det även skall gå att delta digitalt. Mer information kommer efter
styrelsens långmöte i augusti.

Sista numret av Vi skärgårdsbor
Det första numret av Vi skärgårdsbor kom i slutet av 2007. Sedan 2008 har det kommit fyra
nummer varje år tills nu. Sista papperstidningen kommer i höst och den är tänkt som en
samlande reflektion över de senaste tio åren. Våra medlemsföreningar, arbetsgrupper och
styrelsen fick sommaren på sig att reflektera över återblickar och framåt tankar.
Anmälan om bidrag och uppskattad omfattning (en halvsida eller helsida) skickas senast den
15 augusti till Eva på eva.widlund@skargardarna.se. Därefter tar vi kontakt och bestämmer
om sista dag för inlämnande av bidrag och fotografier (i god upplösning).

Coronavirus
Coronaviruset har förändrat vardagen för de flesta av oss och gett oss en annorlunda
sommar. På sina ställen har trängsel i hamnar och på bryggor, badplatser, färjor och
livsmedelsbutiker varit stor. Bra för verksamheter men mindre bra ur smittsynpunkt och
belastningen av vården. Några av våra föreningar rapporter löpande till sina egna
länsstyrelser och regioner. Informera gärna SRF då och då om hur läget är hos er.

Facebook och Instagram
Passa nu på och följ oss på våra sidor och glöm inte att bjuda in era vänner och bekanta att
göra det samma.
Facebook: Skärgårdarnas Riksförbund
Instagram: skargardarnas_rf

Swish

Våra medlemsföreningar

Skärgårdarnas Riksförbund har numera ett Swish nummer
för betalningar och gåvor. Numret är 123 284 96 28.

Blekinge Kust och
Skärgårdsförening
Bohusläns Skärgårdsråd

E-postadresser
För att nå ut till fler så hoppas vi att ni kan skicka den här
informationen vidare till de som kan tänkas vara
intresserade och be dessa personer skicka sin e-postadress
till info@skargardarna.se så att de kommer med i vår
sändlista.
Text: Lotten Hjelm och Anetté Larm Johansson
Foto och bild: Lotten Hjelm och Anetté Larm Johansson
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