COVID-19

2020-12-20

Nya besked har kommit och vi har under kvällens extra styrelsemöte kommit fram till nedan.

Träningsverksamhet

Från och med 2020-12-21 kommer all träningsverksamhet ställas in tills vidare. På grund av det
allvarliga läge vi nu har i regionen tillsammans med direktiven från regeringen att stänga
idrottshallar, gym och liknande har vi kommit fram till att det vi kan göra för att hjälpa till att
minska spridningen är att stänga ner under en period. Vi i styrelsen återkommer under första
veckan i Januari med nya besked. Detta är inte ett beslut som är roligt att ta för någon
förening, men med den situation vi alla lever i just nu känner vi att vi inte kan göra på något
annat sätt. Vi har heller inte satt något datum då träningen kommer återgå till det normala
eftersom vi ser det mer rimligt att invänta utvecklingen i detta och återkomma när vi fått mer
information. Har ni frågor kring detta är ni välkomna att maila styrelsen@tyringeks.se

Inventering

Inventeringen ligger kvar som planerat. Butiken är stängd för allmänheten på
inventeringsdagen så det är endast vi där. Sammanlagt är som mest 24 i hela butiken samtidigt,
är man där med sitt barn, partner eller annan person man normalt umgås med får man gärna
vara 2 och 2, är man inte där med någon man känner så får man gärna vara ensam vid sin
hylla. Säkerheten kommer hållas till varje pris och personalen på Hemköp kommer hjälpa oss
med alla frågor under tiden vi är där. Om man av någon anledning känner sig osäker på sitt
deltagande med tanke på den rådande situationen meddelas styrelsen@tyringeks.se detta
senast 23/12!

Kontakta styrelsen

Kontakt till styrelsen är styrelsen@tyringeks.se , kontaktuppgifter till representanter i styrelsen finns
på hemsidan under menyn Allmänt->Klubborganisation. Vi besvarar alla mail så fort vi kan.

Kamratskap ● Jämlikhet ● Välmående ● Engagemang ● Glädje

