Jokkmokk
Preliminär verksamhetsplan 2021
Information
Året som gått blev verkligen annorlunda än vad som var tänkt. Vi har alla, på olika
sätt, drabbats av covid-19, pandemin som kom till Sverige redan under mars månad.
Trots allt har vi kunnat bedriva en viss verksamhet inom PRO Jokkmokk som vi hoppas
har uppskattats av våra medlemmar.
Vi har också kunnat genomföra en hel del arbeten på Profilen som målning utvändigt,
färdigställning av vävstugan samt övriga reparationsarbeten. Här får vi tacka
arbetsvilliga medlemmar som ställt upp. I januari 2021 kommer innertaket att målas
av en anlitad firma och med förberedelser av aktiva medlemmar.
Medlemsmöten har varit inställda under året. Vid novembermötet skulle, enligt
stadgarna, budget, verksamhetsplan och medlemsavgift för kommande år ha antagits
av medlemmarna. I år har blev det inte så, utan PRO-distriktet har gett styrelserna i
de lokala föreningarna dispens att fatta dessa beslut i protokollfört styrelsemöte. PRO
Jokkmokk fattade sådana beslut i möte den 2 november. Medlemsavgiften blir
oförändrad. Kontakta Sture Engfors om du vill veta mer om detta.
Även år 2021 kommer vi att påverkas av pandemin, åtminstone fram till sommaren.
Förhoppningsvis kommer hösten att innebära mer av en återgång till det normala
med medlemsmöten, fester och studiecirklar m.m. Här presenterar vi en preliminär
årsplan utan detaljer. Detaljerna kommer i annonser i gratistidningen, affischer, på
vår Facebook-sida och hemsida när vi vet om och hur aktiviteter kan genomföras. Så
håll ögon och öron öppna! Till hösten hoppas vi att smittspridningen har avstannat
och att vi kan presentera en detaljerad verksamhetsplan för resten av året.

Möten
Styrelsen möts första helgfria måndag i månaden, utom i juli, kl. 09:00 på Profilen.
Årsmöte, se kommande annonsering, FB m.m. för kallelse och datum.
Medlemsmöten, se kommande annonsering, FB m.m. för kallelse och datum.

Arrangemang. Prel. datum, se kommande annonsering, FB m.m.
Fettisdag tisdag den 16/2
Vårfest fredag den 28/5
Surströmmingsfest tisdag den 17/8
Paltlunch tisdag den 12/10
Julfest fredag den 3/12
Öppet Hus lördag den 20/11
Gemensam resa när smittläget så tillåter.

Studiecirklar och andra aktiviteter är vilande tills vidare.
Postadress: PRO Jokkmokk, Hantverkargatan 70, 962 33 Jokkmokk.
Telefon: 070-661 57 05.
Mejladress: jokkmokk@pro.se
Hemsida: www.pro.se/jokkmokk
FB: www.facebook.com/projokkmokk
Följ PRO Jokkmokk på Facebook och på vår hemsida.
Har du e-post? Meddela gärna din e-postadress i mejl till kansliet så kan du få
verksamhetsplan och annan information direkt i din mejlbox!

Välkommen till ett bättre 2021 tillsammans i PRO Jokkmokk!
Styrelsen

