Distriktsspalt, SMC Södermanland
Juni 2018
Distriktsspalt nr 5, 2018
Vi har precis haft årsmöte och jag önskar att jag kunde presentera den nya styrelsen här. Det kan jag inte.
Trots valberedningens hårda arbete har vi ingen komplett styrelse att skriva om. Vi saknar kandidater på
ett flertal viktiga poster, och utan styrelse kan vi inte bedriva någon verksamhet i distriktet. Vi har tillgång
till en av landets bästa övningsplatser för grundkurser, vi har en fantastisk grus-sektion, och vi har duktiga
funktionärer som sliter hårt för att vi ska kunna hålla aktiviteter som gynnar distriktets medlemmar. Trots
detta är intresset för ideellt arbete lågt och det visar även de senaste årens årsmöten, där antalet
närvarande medlemmar kunnat räknas på ena handens fingrar.
Vi står nu inför en stor utmaning. Om distriktet ska fortleva krävs ett större engagemang från våra
medlemmar. Vi kommer att fullfölja de aktiviteter vi planerat för säsongen, med hopp om att också kunna
finna fler eldsjälar som vill vara med och bidra. Befintlig styrelse sitter kvar på övertid, för att ge
valberedningen ytterligare några veckor att söka kandidater. Ett extra årsmöte kommer sedan att hållas,
den 19 augusti, då vi hoppas kunna lägga fram förslag på kandidater så att årsmötet kan välja en komplett
styrelse. Om vi inte kan få ihop en styrelse vid detta extra årsmöte kommer huvudpunkten för mötet istället
att avse beslut om avveckling.
Vi vädjar till dig som läser detta – vill du, eller vet du någon som vill, vara med och stötta distriktet genom
att ta ett uppdrag i styrelsen? Du kan också göra en värdefull insats genom att vara funktionär, eller åta
dig en specifik uppgift för att avlasta. I dagsläget är vi för få som gör för mycket, och till slut tar tid eller
kraft slut. Ingen vill se distriktet avvecklas, men vi har inget val om vi inte lyckas engagera fler i det arbete
som trots allt måste utföras för att distriktet ska kunna leva vidare.
Ta en minut och fundera över vad du kan göra för ditt SMC-distrikt. Vill du hjälpa till skickar du ett mail till
valberedning@smcsodermanland.se.

//Cecilia, ordförande

