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Kjære medlemmer!
Våren ble ikke som planlagt, heller ikke for oss. For de av oss som bor «sørpå» har virkningen av karantene og
stengning av flyruter satt en effektiv stopper for virksomheten. I tillegg har vi bedt om folk å avstå frivillig, for ikke å
risikere tilleggs-belastning og smitte for redningstjenesten i tilfelle det skulle være en ulykke.
Det er observert lys i grottegangen – smittespredningen ser ut til å være under kontroll, samfunnet åpnes gradvis opp
og det begynner å bli mulig å komme seg på tur. Men lys i gangen betyr ikke nødvendigvis at enden er nær. Å regulere
koronas-mitte er som å finstille temperaturen i en dusj med 10 meter slange og ingen mulighet til å skru av. Våre
planer om jubileumssamling i Bonå lar seg ikke gjennomføre, da kommunen ikke leier ut noen lokaler i sommer. Siden
det også fortsatt er begrensninger i fly og annen transport, har Styret valgt å utsette samling og jubileumsfeiring til
2021.
Årsmøtet må fortsatt gjennomføres, og det gjør vi på nett, ved hjelp av et system utviklet av OBOS med tanke på
organisasjoner som vår. Dette er ikke et videomøte, men en rent skriftlig prosess der «møtet» er åpent i 8 dager, har
en formell saksliste og avstemninger, samt mulighet for kommentarer.
Medlemmene logger på med telefonnnummer, og innkalling skjer vha. SMS. Det betyr at vi vi må få oppdatert telefon
og epost på alle medlemmer, innen 15. juli. De vi ikke har korrekt mobiltelefon for, vil ikke kunne delta. Vi oppfordrer
dermed alle til å sende oss en mail på ngf@speleo.no med navn, epost og nummer så vi får oppdatert
medlemsregisteret.
Hjemmesiden på http://speleo.no er kanalen vi kommer til å bruke til informasjon; jeg vil be alle om å følge med der,
spe-sielt når det begynner å nærme seg.
Det gjenstår å ønske alle en best mulig vår og sommer og at vi får anledning til å gjenoppta hobbyen vår. Grotter har et
langt tidsperspektiv og med litt tålmodighet er jeg sikker på at vi skal få komme tilbake til der vi liker å være.
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