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Vilken sommar vi haft, eller hur?!
Våra medlemmar har haft många roliga aktiviteter att delta i och våra kurser har varit mycket
uppskattade. Jätteroligt! Gruskurserna som hade premiär i år har varit populära och vi hoppas kunna
fortsätta med dem även nästa år. Riksårsmötet har varit, Mälaren runt likaså och i helgen höll vi
säsongens sista Knix på Gröndal. Nu närmar vi oss säsongens slut och jag hoppas att ni hunnit göra det
ni önskat, gått de kurser ni velat och upplevt de där härliga hojvägarna ni tänkt att ni skulle ta ”någon
dag”. Fast än är det ju inte försent, det finns fortfarande gott om tid att göra den där hojresan, börja ta
hojen till jobbet eller bara göra härliga dags- och kvällsturer i sensommarsolen.
Närmast väntar årsmötet för medlemmar i SMC Södermanland. Den 27 oktober är det dags, och vi ses på
Gröndal för lite gokartkörning, möte och förtäring i trevligt sällskap. Håll koll på hemsidan för information
om tider. Du som är medlem är välkommen att delta, och det bör du göra för årsmötet är ditt, och andra
medlemmars, möte! Det är här du ska höja din röst, tala om vad du vill att vi i föreningen ska syssla med
framöver, komma med åsikter, idéer och feedback. Här får du träffa styrelsen, både den gamla och den
nya, och så får du träffa och prata med instruktörer och andra medlemmar. Har du någon kompis som vill
veta mer om SMC och distriktets verksamhet, ta med honom/henne också. Känner du att du är
intresserad av att hjälpa till i styrelsen, bli funktionär eller utbilda dig till instruktör – hör av dig till oss! Vi
är alltid intresserade av att utvecklas med hjälp av nya (och gamla) förmågor.
Till sist, nu när sommarens aktiviteter är avklarade vill jag, och hela styrelsen, tacka alla duktiga
funktionärer och instruktörer för att ni ställt upp, kommit med idéer, hjälpts åt, jobbat och slitit under
säsongen som gått. Nu väntar några månaders välförtjänt ”vila” för er medan styrelsen jobbar med nästa
års aktiviteter.
Vi hörs!
//Cecilia

