Sommernytt fra Tangent Norge
Kjære alle Tangent venner!
Sommerferien er rett rundt hjørnet eller i gang for enkelte. Vi har lagt bak
oss en ettervinter og vår som skulle vært fylt med mange lokale, nasjonale
og internasjonale møter. Slik ble det brått ikke. I stedet har mange av oss
hatt en brå læringskurve i å håndtere digitale verktøy, Vi møtes virtuelt,
på Skype, Teams og Zoom, og diskusjonen er ofte hvilken «plattform skal
vi møtes på», eller hvilken plattform benytter du/dere? Jeg håper mange
med meg ikke ønsker kun det i fortsettelsen. Det er fint å ses digitalt, men
duverden hvor jeg savner å se dere i det fysiske rom og kunne gi både en
klem og le sammen! Gleder meg til å SE dere igjen!
Tangent Norge gjennomførte sin Generalforsamling den 30th Mai, en tidlig
sommermorgen. Slik bildet viser et digitalt møte hvor vi etter litt oppstartproblemer endelig «så
hverandre» på Teams. For Nordhordland ble dette en anledning til å møtes fysisk i det fri, og for oss
som kunne se dere på skjermen var det med litt misunnelse. Ikke helt det samme å sitte alene rundt i
hver vår stue, men uansett et svært positivt og godt møte – som alltid . Det ble en konstruktiv og
fin Generalforsamling, med stemmegivning og virtuelle skål! Tradisjonene holdes vedlike tross
digitale tilpasninger. Protokollen sendes dere alle når den er
signert. Håper dere leser den 
Vi I styret I Tangent Norge må takke dere alle for tilliten dere
gir oss ved å forlenge styreperioden med ett år! Jeg får si som
butleren og Miss Sophie; «Same procedure as last year - «I’ll
do my very best», og det har jeg hele styret med på.
Situasjonen I Tangent Internasjonal (TCI) er lik vår – det
sittende styret forlenger sin periode med ett år.
Som saker til generalforsamlingen var det ingen innkomne saker. Styret hadde meldt inn et par
beslutnings saker vedr. våre lover, samt noen orienteringssaker fra TCI. Disse skal stemmsr over ved
neste AGM. Vi ønsker å involvere alle medlemmene i det som skjer internasjonalt, og håper dere alle
tar kontakt hvis dere ikke får helt tråden i det som skjer. Det er ikke alt som er lett å få total oversikt
over i løpet av noen få timer sammen i et møte.

Med noen bilder fra lokale klubber rundt I Norge, ser vi at
“Friendship Continues” og Circelinenes verdier vedlikeholdes og
føres videre. Det er veldig gledelig. Flere klubber har hatt
sommeravslutning og melder om gjensynsglede og håp om et
godt nytt fysisk klubbår!
Vi i styret håper på mange flere medlemmer neste år, flere nye
klubber og at mange fortsetter sin «Fantastiske reise fra LC til
Tangent»! Vi er ikke så veldig mange i Tangent Norge, men vi er jammen «hel ved». Det skal vi
fortsette med.
Og – gledelig nok –et nytt medlem 9.juni 2020 – VELKOMMEN!!

ØNSKER DERE ALLE EN FANTASTISK SOMMER OG HÅPER VI SES OM IKKE ALTFOR LENGE…..

GOD SOMMER og SKÅL!!

