
 
Nyhetsbrev 2020-1 
 
Hej alla medlemmar i Tipe 90 Konstklubb! 
 
Vid årsmötet den 26 februari blev det enhälligt beslutat att konstklubben ska leva 
vidare. Vi i styrelsen började direkt fundera på kommande aktiviteter, men… 
 
Varje dag kommer nu nya påbud om hur vi ska förhålla oss till Corona-virus. 
Särskilt har de som är över 70 år fått stränga direktiv. De ska undvika sociala 
kontakter och hålla sig inomhus och när de går ut och handlar eller rastar hunden 
så ska man hålla några meters avstånd till andra, plus så mycket annat. Att träffas 
på våra traditionella aktiviteter med upp till 30 personer känns därför inte så 
ansvarsfullt i dagsläget. 
 
Med hänsyn till detta har styrelsen för Tipe 90 funderat över hur Corona påverkar 
vår verksamhet. Årsstämman beslöt ju att fortsätta verksamheten och styrelsen ska 
försöka att åtminstone tillfälligt under våren och sommaren utveckla nya former för 
att nå ut med intressant information till medlemmarna. Under hösten hoppas vi 
kunna återgå till våra vanliga aktiviteter där vi ser på konst och möter konstnärer 
tillsammans. 
 
Med hjälp av vår medlem Christina Hjalte på Socialkontoret kan vi kommunicera ut 
vår information via e-post och vår hemsida, Tipe 90 , där du finner dokument från 
vår verksamhet. I dagsläget är det styrelsens ambition att främst: 
 

1. Ordna uppmuntrande återkommande informationsblad om föreningen och 
aktuella konsthändelser – utställningar och upplevelser. 

2. Ge tips om kreativa aktiviteter man kan utföra i hemmet. 
3. Uppmana medlemmarna att komma med egna idéer och reflektioner som 

kan vara av intresse att delge eller jobba vidare med. 
 
Som du ser kommer du snart att få ny information i din mailbox! 
 
Viktigt! 
Som alltid är klubben beroende av sina medlemmar och deras medlemsavgifter för 
att säkra verksamheten. Kolla än en gång om du har betalat in din avgift. Om du 
har glömt det så betalar du in enligt instruktioner i bifogad fil. 
 
 
Styrelsen uppmanar alla att ta väl hand om sig med hopp att vinden snart vänder 
till allas bästa! 
 
Styrelsen Tipe 90 
 
 
 
-Hemsidan hittar du via länk ovan, eller genom att söka upp Timrå kommuns webb-
sida, www.timra.se, och sedan skriva Tipe 90 i sök-rutan överst. Klicka på Tipe 90 
bland sök-resultaten, så öppnas sidan. Här är också fullständig adress: 
http://www.timra.se/upplevagora/kultur/tipe90.4.51e6b6b16fe915e2b68fa.html 
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