Hallo til alle bobilvenner

Som nyvalgt president vil jeg først få takke for tilliten. Det er en spennende og krevende oppgave jeg
har tatt på meg. Jeg vet at jeg ikke kan gjøre jobben alene. Jeg er avhengig av samarbeide på flere
plan, med egne medlemmer med og uten tillitsverv, ansatte og personer og organisasjoner utenfra.
Og ikke minst med Landsstyret som består av regionlederne og AU som består av Tor Henriksen og
Annbjørg Sognnes i tillegg til meg.
Bobilforeningen er i en spesiell situasjon i år. Det er nye folk på mange plasser samtidig, men
heldigvis er det noe som tar vare på kontinuiteten. I tillegg har vi Covid - situasjonen som kompliserer
enkelte ting, ikke minst møter mellom oss. Digital kommunikasjon er ikke fullgod erstatning, vi
kommuniserer med mer enn bare stemmen vår.
Bobilforeningen er en forening for alle medlemmer. Samtidig vet jeg at det er svært ulike forhold for
oss rundt i vårt langstrakte land. Problemer med ferger er mye større på Vestlandet og i Nord-Norge
enn på Østlandet, Sørlandet og Trøndelag for eksempel. Mens andre utfordringer kan slå motsatt ut.
Det er derfor viktig med kommunikasjon slik at vi vet hvor og hvordan vi best kan sette inn
ressursene. Vi kan neppe gjøre alle til lags, men vil prøve så godt vi kan med de midlene vi
disponerer. Og sagt med det samme; vi er åpne for forslag fra alle medlemmer og skal være mest
mulig åpne. Og husk; kritikk er positiv hvis den er konstruktiv. Slik kritikk gjør at samme feil ikke
gjøres på nytt, og da kan vi utvikle oss videre. Surmaga kommentarer håper jeg vi unngår. Det er bare
egnet til å forsure situasjonen og drepe initiativ.
Vi er en forening som trenger yngre krefter. Vi vil prøve å arbeide for at yngre medlemmer kan føle at
de bør bli medlemmer hos oss. Det kan bety at vi i større grad må gi barnefamilier et attraktivt tilbud.
Og vi trenger også medlemmer som er villige til å bruke noe av sin fritid til arbeide for foreningen på
ulike plan.
Til avslutningen vil jeg komme med et ønske om at situasjonen i Norge og verden normaliserer seg
slik at vi får bruke bobilen friere enn i dag. De opplevelsene vi får gjennom vår felles interesse er en
vitamininnsprøytning vi trenger, både sosialt og opplevelsesmessig.
Jeg vet at ikke alt kan gjennomføres samtidig. Men la oss trekkes sammen for å gjøre bobilen og dens
muligheter attraktiv for alle bobilbrukere. Lykke til!

Med bobilhilsen Jan

