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Verksamheten i stort:

Är 2020 blev for oss alla ett mycket annorlunda år. Coronapandemin påverkade hela
samhället och då självklart även TRBB verksamhet.

Ett annorlunda är dä även vår engagerade vice ordforande Gustaf Winqvist gick bort efter
en tids sjukdom. En minnesstund till Gustafs ära avhölls vid Bygdegården i samband med
hans begravning.

Innan pandemin tog fart hann vi genomfrra en, som vanligt uppskattad, biokväll.
Ytterligare en kunde genomforas under hösten innan vi tog beslut om att avbryta all
traditionell organiserad aktivitet.

Det annorlunda året resulterade i att vi genomforde ett årsmöte på ett annorlunda sätt,
genom s k "silent procedure" dvs tyst medgivande/godkännande. Den viktigaste frågan vid
årsmötet var en stadgeändring som senare under året godkändes vid ett extra årsmöte som
genomfördes på liknande sätt som den ordinarie.

Sommaren kom och med den lättnader i coronarestriktionerna. Det gav oss möjlighet att
genomftira en coronasäker sommaffnarknad. All heder till alla som deltog både som
säljare och besökare. Det fungerade alldeles utmärkt. Så bra att vi planerade for att även
genomfora en julmarknad. Men så kom de ännu strängare restriktionerna och därav blev
intet.

Att vi inte har kunnat genomftira planerade aktiviteter har naturligtvis ätt negativ
påverkan på ekonomin. Särskilt tack till de medlemmar som skickat i privata bidrag for att
stödja ftireningen. Bidrag har vi även erhållit från Bygdegitrdarnas Riksförbund på nästan
20 000;-. Ett s k Krisstöd. Allt detta sammantaget gör att vi kan bokfora ett resultat på
"bara" ett underskott på c a 5000;-. Faktiskt ett bättre resultat än forra året trots attvihar
investerat i ljuddämpande plattor i taket på den garria samlingslokalen. Något som gör det
klart behagligare att från akustiksynpunkt ha samlingar och aktiviteter i den lokalen. Vi ser
alla fram emot att dra igång igen med pub- och biokvällar mm.
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