Info om årsmöte och andra aktiviteter för AfBV
2021
AfBV har som förening tyvärr haft en dipp nu på våren 2021, (detta pga
sjukdom, personlig tragedi, och andra tragiska händelser som vi tyvärr inte
kunnat råda över och därför har inte mycket hänt…..
Vi ber om ursäkt för detta och hoppas på förståelse från våra medlemmar.
Nu sommar 2021 har vi kunnat ta tag i klubben igen. Vi har även pratat med
både SBK och SKK som varit behjälpliga vid frågor och funderingar, dom är
informerade om läget.
Angående årsmöte blev det lite antiklimax när vi inte fick ha sammankomst
tidigt i våras pga covidregler och sedan hände allt tyvärr för
styrelsemedlemmarna……. Vi kom fram till att vi skulle anamma en av
covidalternativen, dvs inte ha ett fysiskt möte utan skicka ut info till
medlemmarna om detta och sk ha två möten 2022 alltså avhandla två år på
årsmötet 2022. Här skedde ett missförstånd om budgeten och när vi förstod att
den skulle vara klar för att kunna skicka ut till medlemmarna gjordes denna
även om det är i sista minuten. Den bifogas med detta i mail till alla
medlemmar som uppgett rätt mailadress. Valberedningen hade inte fått in
några förslag och inga motioner var inkomna så vi såg oss inte nödgade att ha
möte pga det.
För att detta skall vara giltigt får inte mer än 1/3 del av medlemmarna
misstycka och därför vill vi att ni som misstycker skickar ett mail till
sekreterare@afbv.se inom 1 vecka från att ni mottagit detta mail. Detta mail
går ut som massutskick från SBK medlem.
Tidningen Belgaren är försenad pga ovanstående anledning men den kommer
att komma väldigt snart och alla nr kommer komma ut 2021.

Vi hoppas på förståelse för att livet kan komma emellan och att vi gör detta på
ideell basis på vår fritid!
Mvh Styrelsen AfBV

