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Vad gör du nuförtiden?
Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för längesen
vi sågs…
Det är med viss sorg vi konstaterar att Ledindängan beskriver våra
känslor på bästa sätt.
I förra Nyhetsbrevet skickade vi ut en efterlysning. Förbundet behöver
fler styrelseledamöter och fler aktiva medlemmar. Vi fick inga svar. Då
vi har tagit upp det här flera gånger, i samband med årsmöten, i
Nyhetsbrev, på Facebook mm, så börjar vi känna oss lite tjatiga och
vet inte heller hur vi ska gå vidare.
Vi tror att arbetet måste förändras på något sätt. Vi kommer inte längre
att skicka ut några frågor eller påminnelser för att försöka få in nya
Månadens medlem. Vi kommer inte heller att försöka få medlemmar att
anmäla sig för att ta hand om Instagramkontot. Om du känner att du
vill bidra med något av detta, så är du självklart välkommen att
kontakta oss och då kommer vi att bli jätteglada. Men vi orkar inte jaga
längre. Vi töms på både ork, energi och lust när ingen svarar.
Vi i styrelsen kommer att ägna hösten åt att planera kommande
inspirationsdag, men även åt att formulera tankar kring förbundets
framtid. Det finns en överhängande risk att nuvarande styrelse inte står
till förfogande nästa år.

Inspirationsdag 2018
Under sommarens två arbetsdagar har styrelsen börjat fundera på
kommande inspirationsdag. Förslaget är att den ska äga rum i Uppsala
och vi söker nu efter intressanta programpunkter att fylla dagen med.
Har du något förslag? Hör gärna av dig och tipsa oss!

Medlemmar
Vi kommer att skicka ut en påminnelse till tidigare medlemmar nu i
dagarna. Påminn gärna rytmikpedagoger och rytmikintresserade i din
närhet om att vi finns. All information om hur medlemsavgiften betalas
in hittar du på hemsidan. Under fliken förbundet hittar du också en
beskrivning av vad medlemsavgifterna används till.
Vi vill att det här ska vända! Vi tror att det kan komma bättre dagar! Vi
behöver er hjälp för att återigen skapa rörelse i förbundet!

