2021-03-12

Föreningsaktiviteter våren 2021
Jönköpings län har drabbats hårt av covid-19. Under vintern drabbades länet av en hög
smittspridning som tyvärr inte stannat av. Läget är ansträngt och oroande och det är därför viktigt att
vända trenden. Varje enskild person behöver ta ansvar i sin vardag för att följa restriktioner som
finns för att minska smittspridningen. Tänk på att risken för att få covid-19, och att sprida smittan
vidare, ökar ju fler personer du träffar.
Det är många regler och rekommendationer att hålla reda på, här reder vi ut vad som gäller för din
förening. Detta är ett utskick från Länsstyrelsen för att underlätta för er i föreningar att göra rätt och
på så sätt bidra till i att minska smittspridningen i länet.

Årsmöten och aktiviteter
I många föreningar är det nu dags för årsmöten. I år behöver de anpassas för att kunna genomföras
smittsäkert. Det är viktigt att begränsa antalet möten och att hålla avstånd till varandra. Ett sätt att
genomföra årsmöten är att hålla dem digitala. Om din förening är ansluten till ett förbund kan du i
vissa fall läsa på ditt förbunds webbsida hur du kan genomföra årsmöten utan att träffas.

Årsmöten
För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar och andra associationsformer
1. om det är möjligt, skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, och
2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.
Föreningar för idrott, kultur och fritid
För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrotts-, kultur- eller
fritidsaktiviteter
1. när det är möjligt, hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,
2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel, och
3. avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av
sådan idrott som är yrkesmässig.
Vill du veta mer kan du läsa i:
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid19 m.m. (HSLF-FS 2020:12), Alla verksamheters ansvar (HSLF-FS 2021:3). Allmänna råd till 2 § (HSLFFS 2020:90)

