
Läget inför Sommarlägret 2020
Som alla säkert vet så lever vi i en annorlunda värld vilket naturligtvis har påverkan på ett beslut om
att genomföra årets Sommarläger som är preliminärt planerat 2-6 Augusti i år.

Vid de senaste styrelsemötet hade vi en del delade åsikter men har efter kontakt med Herrfallet valt 
att hålla möjligheten öppen tillsvidare. Vi har inga ekonomiska förpliktelser från Herrfallet i 
dagsläget och de hör av sig om de skulle komma in förfrågningar på det 20 stugor vi 
preliminärbokat. Boende i sig ser styrelsen inte ett större problem med, vi bor i egna stugor väl 
avskilda från varann. Gemensamma aktiviteter kan vi anpassa själva efter hur vår omvärld ser ut då.

Om det fortfarande råder ett generellt reseförbud i landet och/eller där inga sammankomster på mer 
än 50 personer får förekomma så blir naturligtvis lägret inte av!

Intresseanmälan utan förpliktelser: För att få en indikation på hur stort intresset är för ett läger i 
år så finns möjligheten att redan nu och fram till den 28 Juni 2020 möjligheten att göra en 
intresseanmälan helt utan några som helst förpliktelser. Avgiften är den samma som tidigare år, 
4000kr, men ingen betalning behöver göras förrän ett definitivt beslut är taget av styrelsen och en 
ny förfrågan går ut till alla medlemmar.

Styrelsen tar som senast ett beslut Måndag den 29 Juni 2020.

Period för intresseanmälan: Nu och fram till den 28 Juni 2020.
Intresseanmälan utan förpliktelser görs till: sommarlager@fragilex.se. Meddela hur många barn och
vuxna ni tror att ni blir.
Ingen inbetalning av lägeravgift behöver göras i nuläget!

OBS! Om du läser detta i föreningens tidning som kommer ut långt senare efter detta beslut som 
togs 2020-04-27 av styrelsen, så kan naturligtvis vår omvärld har förändrat radikalt och nya 
förutsättningar gälla!

Håll er därför uppdaterade via våra digitala kanaler, Facebook och Hemsidan, för senaste nytt!

Och framför gärna där hur ni ser på framtiden och intresset för ett Sommarläger i Augusti. Har du 
inte Facebook går det att kommentera denna artikel även på Hemsidan!
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