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FRÅGOR OCH SVAR – CORONA
Här följer information kring hur Svenska Skidförbundet ser på vissa
frågeställningar kring coronavirus och vår idrott. Dokumentet uppdateras
löpande, besök därför skidor.com/corona för att läsa den senaste versionen.
Besök även Riksidrottsförbundets webbsida med frågor och svar, som även den
uppdateras löpande.

Tävlingar och evenemang
Vilka tävlingar ställs in?
Svenska Skidförbundet har beslutat att ställa in samtliga nationella tävlingar
som finns upptagna i den nationella tävlingskalendern.
Vi rekommenderar att även klubbar och arrangörer ställer in samtliga tävlingar
och även hanterar andra sammankomster enligt myndigheternas
rekommendationer. Det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar och hjälper till att
inte sprida smittan vidare.
Måste vi verkligen ställa in våra lokala tävlingar?
Det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar och hjälper till att inte sprida smittan
vidare. Därför rekommenderar vi att alla klubbar och arrangörer ställer in
samtliga tävlingar. SSF kan bara råda, så själva beslutet tas av arrangerande
förening eller distrikt.
Jag ser att ni avråder från klubbtävlingar. Hur tänker ni kring
lägerverksamhet? Vi har ett stundande läger med övernattning till helgen.
Vi förstår att det kan kännas svårt att ställa in evenemang som många har jobbat
för och sett fram emot. Men det bästa vi kan göra nu för oss och samhället är att
minimera risken att sprida viruset vidare och därför gärna undvika samlingar,
speciellt om det även innebär inomhusvistelse. Vi på SSF kan dock inte förbjuda
bara råda.
Kan vi kalla personer på möten och hur gör vi med våra årsmöten?
Alla måste fatta beslut utifrån perspektivet risk för smittspridning och väga det
mot vikten att genomföra mötet. Men det bästa vi kan göra nu för oss och
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samhället är att minimera risken att sprida viruset vidare och därför gärna
undvika samlingar, speciellt om det även innebär inomhusvistelse.
LÄS MER: Folkhälsomyndigheten, checklista
RFs förslag gällande årsmöte:
Förslaget är att föreningsstyrelsen beslutar att årsmötet flyttas fram till en senare
tidpunkt. Föreningens medlemmar måste tydligt informeras om situationen och
beslutet. Den nu valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett
fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet.
Angående att delar av mötet skulle kunna genomföras digitalt skriver RF:
Ett årsmöte är demokratiskt godtagbart om alla röstberättigade ges möjlighet att
delta i realtid, ges möjlighet att yttra sig och lämna förslag samt ges möjlighet att
på ett godtagbart sätt ange sin röst i beslutsfrågor. Om ett sådant årsmöte inte
kan genomföras är det bättre att årsmötet flyttas fram än att det genomförs i
demokratiskt icke godtagbar form.
Vi har en internationell tävling i slutet på mars, kan vi åka dit?
Riksidrottsförbundets hållning (13/3) är att det internationella förbundet, dvs i
vårt fall FIS, eller arrangören måste fatta beslut om tävlingen kommer att
genomföras eller inte. När det gäller resor utomlands rekommenderar vi annars
att ni använder UD:s lista med länder som de avråder resor till (bra att använda
även under ”normala” förhållanden). Men tänk på att det bästa vi kan göra nu
för oss och samhället är att minimera risken att sprida viruset vidare eller bli
smittade.
Hur länge ska vi vänta med att arrangera evenemang?
Svenska Skidförbundet och våra distrikt kommer inte att sanktionera några nya
arrangemang så länge som myndigheternas nuvarande förordningar och
rekommendationer gäller. Så fort vi har andra besked så kommer detta
kommuniceras via våra kanaler.
Vad händer med SM-veckan vinter?
Regeringsbeslutet som gäller förbud mot att anordna allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare innebär att även SMveckan vinter ställs in. Detta efter gemensamt beslut av RF, SVT och
arrangerande kommuner. Du hittar den senaste informationen om SM-veckan
på smveckan.se.
Måste vi verkligen följa regeringsbeslutet som gäller sammankomster med
fler än 500 personer?
Ja, beslutet är ett skarpt beslut och inte en rekommendation. Den som bryter mot
det riskerar böter eller till och med fängelse. Beslutet är taget för att minska
smittspridningen i samhället, vilket vi naturligtvis vill bidra med så gott vi kan.
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Smittspridning
Vad kan föreningen göra för att minska smittspridningen?
Det bästa är att föreningen uppmanar sina medlemmar att följa de råd och
rekommendationer som ges av myndigheter, exempelvis:
Folkhälsomyndigheten (smittspridning)
Folkhälsomyndigheten, checklista
Utrikesdepartementet (resor).
Kan vi fortsätta kalla till träningar?
Alla måste fatta beslut utifrån perspektivet med risk för smittspridning och väga
det mot vikten att genomföra träningen. Men det bästa vi kan göra nu för oss
och samhället är att minimera risken att sprida viruset vidare och därför gärna
undvika samlingar, speciellt om det även innebär inomhusvistelse. Vi på SSF
kan dock inte förbjuda bara råda.
Vad gör Riksidrottsförbundet i den här situationen?
Riksidrottsförbundet ser allvarligt på situationen kopplat till smittspridning och
följer hela tiden utvecklingen i både Sverige och omvärlden. De har en nära
dialog med regeringen och Folkhälsomyndigheten för att de ska kunna hjälpa
till och ta det ansvar som bäst hjälper samhället och kommer göra vad de kan för
att bidra till att minska smittspridning. Om regeringen kommer med nya
direktiv rättar de sig efter dem.

Information om corona
Vad är coronaviruset?
På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en sida med frågor och svar där det
finns mycket information kring vad viruset är, hur det smittar och så vidare.
Var kan jag hitta mer information om corona?
Vi förstår att frågorna kring coronaviruset är många och vi tar oron största på
allvar. Eftersom vi inte är experter inom detta område så följer vi och agerar
utifrån officiella källor och beslut som tas kring frågan. Myndigeheternas
samlade information hittar du på www.krisinformation.se .
SSF har samlat ett antal länkar där du kan hitta mer information på
www.skidor.com/corona
Riksidrottsförbundet har även publicerat en webbsida med frågor och svar för
idrottsrörelsen.
Om det händer något mer/tas fler beslut inom Svenska Skidförbundets
verksamhet, hur får jag reda på det?
Vi har skapat en sida på skidor.com där vi samlar information som kommer
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uppdateras löpande som har kortadressen www.skidor.com/corona . Vi
använder även våra sociala medier och kommunicerar också via mejl med våra
distrikt.
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