Bästa medlemmar
Sommaren är här. Äntligen! Efter en svår och jobbig vår med mycket oro och obesvarade
frågor, känns det härligt att kunna glädjas åt varmt och skönt väder. Kanske inte att
ledigheten den här sommaren blir som den brukar vara. Fortfarande gäller ju att hålla
socialt avstånd, att undvika sammankomster med fler än 50 personer och vi kan inte
heller resa var och hur vi vill. Särskild hänsyn måste vi visa våra äldre. Nu gäller det att
vi håller ut lite till och att vi uppmuntrar varandra att följa Folkhälsomyndighetens råd
och riktlinjer.
I och med coronan har i
alla fall jag fått en
möjlighet att stanna upp
lite. Jag har kunnat
arbeta hemifrån som
resulterat i ett lugnare
tempo och en lugnare
tillvaro. Det är jag
tacksam för.
Även inom förbundet
har tempot dragits ner
på grund av coronan.
Som en effekt av de
begränsningar som vi blivit rekommenderade att hålla oss till, har vi inte kunnat
genomföra några aktiviteter, träffar eller verksamheter över huvud taget. Varken inom
riksförbundet eller inom de lokala förbunden runt om i landet. Vi har fått lägga mycket på
is och går nu och väntar nu att coronan ska släppa sitt grepp om oss så att vi kan
genomföra nya och trevliga aktiviteter.
Det som tagit hårdast är nog att vi fått ställa in familjelägret som skulle ägt rum i maj. Vi
vet att familjelägret är en av årets höjdpunkter för många av våra barn och ungdomar. Det
var ett tungt beslut men styrelsen var överens om att det var ett riktigt beslut under
rådande omständigheter. Nu satsar vi på att istället få till ett familjeläger under
höstlovet i slutet av oktober. Vi följer utvecklingen hela tiden och som det ser ut just nu
tror vi att det går att genomföra ett läger senare i höst. För er som redan är anmälda eller
vill anmäla sig, har vi löpande information på hemsidan om just familjelägret. Håll dig
uppdaterad genom att kika in där då och då.
Förbundets årsmöte har vi inte heller kunnat genomföra. Det var ju planerat att äga
rum i Solna i april. Styrelsen har diskuterat mycket fram och tillbaka under våren hur och
när vi skulle kunna hålla årsmötet. Ett årsmöte måste vi som förening med medlemmar
hålla, det kommer vi inte ifrån, trots bistra corona-tider. Årsmötet ger er medlemmar att
träffa styrelsen och ställa frågor och vara med och rösta. Några av våra lokalförbund hann
med att hålla sina årsmöten tidigt på vårvintern, men inte alla. Och inte riksförbundets
årsmöte som sagt. Vi tror att det kan vara svårt att hålla mötet digitalt, men det är ett
alternativ som kan bli aktuellt. I första hand försöker vi dock att köra ett fysiskt årsmöte i
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Solna i september/oktober. Vi kommer tyvärr inte att kunna hålla någon mässa eller ha
andra aktiviteter vid sidan om. Vilket är synd, för det har varit ett populärt inslag de
senaste åren och en möjlighet att kunna prata och mingla med varandra. Det blir istället
ett traditionellt möte där anmälan om deltagande är obligatorisk så att vi kan hålla koll på
hur många som vill delta. Vi kommer sätta en gräns på cirka 50 personer. Är det fler som
vill komma löser vi det på digitalt sätt. Håll er uppdaterade på hemsidan där vi lägger
ut information om årsmötet hur, när och var det ska genomföras.
Styrelsen har haft sina månatliga möten via skype den här våren och vi har hitintills haft
sju möten. Den fråga som genomsyrat mötena har varit frågan om statsbidrag. I höstas
lämnade ju förbundet in en ansökan om statligt bidrag från Socialstyrelsen. Vi fick avslag
som överklagades till Förvaltningsrätten, men tyvärr verkar det ha fastnat där. Vi har
ännu inte fått besked, trots påtryckningar från vårt håll. Ett definitivt nej känns som ett
mycket tungt besked att få. Vi behöver ekonomiskt stöd för att kunna driva alla de frågor
som ni medlemmar vill att vi ska jobba med. Och vi behöver resurser som vill jobba
aktivt med allahanda frågor som berör alopecia. Styrelsen räcker inte till och vi har haft
några avhopp det här året. Tveka inte att höra av dig om du vill hjälpa till. Lite eller
mycket, all hjälp vi kan få är vi tacksamma för.
I väntan på att vi förhoppningsvis ses
på årsmötet i september, vill jag och
styrelsen passa på att önska er alla en
riktigt skön sommar. Ta hand om er
själva och ta hand om varandra.
Sommarhälsningar från Hammarö i
Värmland

Cecilia Flygare
Ordförande Alopeciförbundet Sverige
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