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Hej, medlem! 

Syftet med breven är att du ska känna dig informerad och delaktig i klubbens löpande 
verksamhet och utvecklingsarbete.  
Vi vill också väldigt gärna att du hör av dig till oss om du har frågor, idéer och 
funderingar. -Det är tillsammans vi skapar DSK! 

Du kan även finna våra mötesprotokoll på hemsidan. 

Vad har hänt sen sist? 

• Nytt verksamhetsår.
Året har hunnit komma halvvägs! Vi har haft årsmöte och kunde då välkomna tre nya 
ledamöter in i styrelsen.
Anna Molin
Daniel Bernehjält
Björn Yrlid
Kvar i styrelsen är
Björn Wahlström
Leffe Larsson och Stina Hallberg som ny ordförande
För att allt ska kunna gå ihop har vi vår kanslist Erica Rollenhagen och webmaster Ida Lindström! 
Vi har haft två styrelsemöten och ser fram mot fortsatt kreativt arbete ihop!
Läs gärna presentationen av styrelsen på hemsidan.

• DSK:are -i medvind och motvind!
Många föreningar och organisationer kämpar ekonomiskt under dessa tider då möjligheten till 
att bedriva verksamheten är begränsade.
Pandemin har krävt sina omprioriteringar i vardagen.
Vi vill dock slå ett slag för att ni ska fortsätta stödja klubben på det sätt som är möjligt så vi kan 
fortsätta att vara starka och kunna öppna upp verksamheten fullt ut när restriktionerna tillåter. 
Hur kan man stötta klubben då?
-betala medlemsavgiften
-köp våra supporterkläder
-värva en kompis som du tror skulle gilla vår verksamhet
Ekonomin är ju viktig men vi vore heller ingenting om inte vi hade våra ledare som arrangerar 
verksamheten!  
Du kan också stötta klubben genom att hjälpa till i detta arbete.  
-Fråga ledarna vad de kan behöva hjälp med.
Till hösten kommer vi också behöva fler ledare i barn- och ungdomsverksamheten.
Som ledare hos oss är du inte bara en viktigt person i vårt lokalsamhälle utan du får även en
unik möjlighet att lära känna barnen på Dalarö och vara en viktig del av deras utveckling.
Självklart erbjuds utbildningar och stöd för att du ska tycka det både är roligt och utvecklande
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att vara med oss. 
Blir du nyfiken -hör av dig till en ledare eller till oss i styrelsen!  

Har du idéer på hur vi kan öka sammanhållning och stötta klubben så maila gärna!   
  

• Verksamheten  
Under första halvåret 2021 har vi fortsatt följt FHMs och kommunens rekommendationer. Det 
har betytt att stor del av vår verksamhet inte har kunnat genomföras. -Vi vill tacka er för ert 
tålamod!  

• Vi vill även rikta ett särskilt tack till de ungdomar som ställer upp som ledare för de yngre 
lirarna!  Fantastiskt roligt och värdefullt!  
  

Vad är på gång?  

• Äntligen har vi fått en hjärtstartare till sporthallen! Vi hoppas på att kunna ordna utbildning till 
våra ledare inom kort. 

  
• Delta gärna i våra nattvandringar! Följ gruppens arbete på Facebook "Nattvandring Dalarö".  

Ta en promenad tillsammans! Vi är många som tycker att det är viktigt att fler vuxna behöver 
finnas ute för de unga.  
Det räcker med att alla går en gång för att vi ska kunna vandra under sommaren!  
Varmt välkommen! 
  

• Den 18 september kommer vi köra Dalarö Triathlon Light! Vi håller alla tummar att det då 
rådande restriktioner ger oss ytterligare ett fantastiskt lopp!  
Stort tack till vår arbetsgrupp som driver detta arbetet utifrån, minst sagt, ogynnsamma 
förutsättningar! Vi hoppas att det ändå kan bli ett fantastiskt lopp för alla deltagare. 
 

• Vi kommer inom genomföra en tävling på Facebook som vi hoppas att ni vill delta i. 
Gilla och dela gärna vår sida så vi både kan få in fler medlemmar och peppa varandra att 
fortsätta vara aktiva under sommaren! -Har ni någon rolig ide´ på någon aktivitet för vår 
facebook-sida så skriv gärna till styrelsen@dalarosk.se eller till Stina via tillkristina@telia.com 
  

• Kick off planeras till hösten! -Enligt då gällande restriktioner. Mer info kommer!  
  
  
Vill du lyfta något eller hylla någon i nästa brev? -Hör av dig till oss: 
styrelsen@dalarosk.se 
  

Vi önskar er alla en härligt skön sommar! /Styrelsen 
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