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Verksamhetsberättelse 2020 – High Coast Scrap

Vilket härligt år 2020 var!
Vi har provat på nya saker och hittat andra former för våra träffar, kanske tar vi med oss något när vi
kommer in i det ”vanliga” igen, kanske kan man delta på våra träffar även om man är hemma sjuk
eller av någon annan anledning inte kan delta fysiskt.
Men visst har 2020 varit ett annorlunda och konstigt år för oss alla- inte bara i pysselvärlden.
Vi började året i tron på att vi skulle kunna ha alla våra planerade träffar som vanligt men redan i
mars fick vi fatta beslutet att ställa in vår årliga storträff på Nolaskolan och även våra fysiska
medlemsträffar under resten av året. Det innebar också att en stor del av föreningens intäkter har
gått förlorade. Det har inneburit att vi har fått dra in på vissa kostnader och tänka om lite för att ändå
kunna ha träffar och kunna göra det vi gillar mest tillsammans.
Trots att många av våra fysiska träffar blev inställda så har vi fortsatt hålla kontakten med våra
medlemmar via facebook och vi lyckades genomföra två fysiska träffar under pandemin, då på tre
olika orter med hjälp av medlemmar och NBV som har stått förlokalkostnaderna. Vi har genomfört
flera cypercrops som har varit öppna för alla våra medlemmar där vi haft utmaningar och demos i
digitalform. Det har varit glädjande att se att nästan alla våra medlemmar deltagit vid minst en
digitalträff och ofta vid flera.
Även om vi inte kunnat träffats och ha våra pysselträffar så har det löpande arbetet med uppdatering
av hemsidan, ekonomi och kontakt med medlemmar och andra fortsatt som vanligt vilket i sig är ett
viktigt men också tidskrävande arbete
Styrelsen har möts via några telefonmöten och löpande frågeställningar har hanterats via Whats-up.
Vid samtliga telefonmöten och vid ett fysiskt (konstituerande) möten har hela styrelsen deltagit.
Klimatet har varit öppet och styrelsen har tillsammans vågat och varit engagerade i de frågor som
uppkommit.
Styrelsen vill rikta ett stort TACK till Anette på Scraphuset som genom sin vilja att hjälpa har ställt
upp i vått och torrt under året.
Trots pandemin så har medlemsantalet ökat ngt under 2020 och vi vill välkomna de nya
medlemmarna och hoppas att de ska trivas med oss.
Nu hoppas vi på att någon gång till hösten kunna träffas alla igen!
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