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Till WRAS föreningarna,
Corona epidemin 2020 har vänt upp o ner på allt arbete inom förbundet WRAS.
Allt från inställda tävlingar till svårigheter att genomföra verksamheten i WRAS
förbundet.
Ekonomin i förbundet WRAS är ansträngd. Intäkterna till förbundet för att täcka
omkostnaderna har kraftigt minskat samtidigt som våra fasta kostnader kvarstår.
WRAS är ett eget förbund som har valt att stå på egna ben vilket innebär att vi inte
får ekonomiskt stöd som andra idrottsförbund kopplade till Riksidrottsförbundet.
Den planerade förbundsstämman som vi avvaktade med i samband med de första
restriktionerna i samhället, flyttade vi fram eftersom vi hoppades att pandemin
skulle lätta innan sommaren.
WRAS förbundsstyrelse har hållit i gång verksamheten under året med digitala
möten. Däremot har de fysiska mötena ställts in. Speciellt de viktiga förberedande
fysiska mötena inför årsstämman där vi gör klart bokslutet inför revisionen samt
motions och propositionsbehandling. Det har gjort att arbetet tagit längre tid än
vad vi trodde.
Nu är situationen den att Corona epidemin har eskalerat. Sverige håller på att
stänga ned igen och vi ser ingen ljusning inom den närmaste framtiden. Vi hade
planerat ett delvis fysiskt årsstämma i Jönköping den 21 november där
förbundsstyrelsen skulle samlats och årsstämman hade kopplat upp sig digitalt.
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Vi hade även planerat in Championatsutdelning 2019. Vi ser oss nödgade att
återigen flytta fram och planera om för en helt digital årsstämma där alla sitter på
distans.
Allt enligt folkhälsomyndighetens riktlinjer.
Det kräver en del förberedelsearbete och vi i förbundet ber om föreningarnas
förståelse och tålamod att vi återigen flyttar datumet för årsstämman. Vi arbetar just
nu med praktiska/tekniska frågor o utmaningar för att hålla en digital årsstämma
där representanter från varje förening kan deltaga.
Ny kallelse till årsstämma kommer skickas ut till WRAS föreningarna.
Som situationen ser ut med Corona epidemin ser vi ingen ljusning under våren. Just
nu förbereder och arbetar vi i förbundsstyrelsen WRAS även för en helt digital
årsstämma för verksamhetsåret 2020.

WRAS förbundsstyrelse
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