
 
VÄLKOMMEN TILL VÅRT NYHETSBREV 

 
 

Nu är sommaren här och det är bad och semestertider. Covid 19 har ställt till det för 
oss alla på olika sätt. En del passar detta sätt att leva ypperligt och andra har det mkt 
besvärligt. För oss i Attention Karlstad Värmland har många arrangemang och träffar 
ställts in och vi i styrelsen har haft möten via dator och telefon.  
 
 
Sommaravslutningen 
Pga. för få anmälda (2 vuxna och 1 ungdom) ställdes sommaravslutningen in men vi 
hoppas kunna hitta på något som höstupptakt. Kom gärna med förslag på vad och 
var! 
 
Lisebergsresan 
Som det ser ut i dagsläget är Liseberg stängt och inget öppningsdatum är fastställt. Vi 
vet inte om vi kan genomföra någon resa dit i höst men vi håller oss uppdaterade om 
läget och informerar er så fort vi vet besked om när det blir en resa.  
 
Bodaborg 
Bodaborg är öppet men man behöver vara 3-5 personer i samma sällskap/familj för 
att utföra en quest. Pga. detta så måste vi vänta till längre fram då vissa sällskap inte 
var mer än 2 anmälda.  
  
Styrelseutbildning 
Vi i styrelsen behöver planera och diskutera vilka aktiviteter föreningen kan genom-
föra, vilka arrangemang vi ska delta i och hur de ska kunna genomföras  på ett säkert 
och bra sätt i höst och nästa vår. Digitala verktyg behöver testas så dessa kan använ-
das till möten, sammankomster mm. Ledamöterna behöver kunskap, tips och råd för 
detta och kommer därför att genomföra planerings och utbildningsdagar på Greb-
bestads folkhögskola i Juli.  Då vi alla i styrelsen har andra arbeten/sysselsättningar 
måste dessa dagar läggas under sommarledigheten så att så många som möjligt av 
ledamöterna kan delta. Denna utbildning blir istället för vårt planerade deltagande i 
det inställda NPF-Forum som skulle varit i maj. 
 
 
Era förslag är viktiga! 
Vi vill gärna ha tips på vad du tycker vi ska 
erbjuda för aktiviteter och hur vi ska genom-
föra dem. Har du själv någon aktivitet att 
erbjuda så beskriv den. Inget är för litet och 
eller för stort. Vi kommer titta på alla in-
skickade förslag och se vad som är möjligt att 
genomföra. Skicka ditt/dina förslag till  
elizabeth@attentionvarmland.se  
 
 
 
 
Ha en så bra sommar som möjligt 
Styrelsen i Attention Karlstad Värmland 
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