2020-03-12

Möte med anledning av höjd risknivå för spridning av coronavirus - 2020-03-12
Medverkande:
SF (GS, ordförande eller annan representant)
Inbjudna från Svensk Elitfotboll, Svenska Hockeyligan, Intresseföreningar för Sv Basketligan,
Föreningen Svenska Superligan
Riksidrottsförbundet: Ordförande Björn Eriksson, GS Stefan Bergh, Säkerhetsansvarig Lena Sahlin

Syftet med mötet var att redogöra för regeringens förbud om att genomföra sammankomster med
över 500 personer och ge möjlighet för SF att ställa frågor samt diskutera hur den nya risknivån ska
hanteras av idrottsrörelsen och vilka insatser som behöver iscensättas.
Nulägesbeskrivning
RF:s ordförande Björn Eriksson gav en nulägesbeskrivning av situationen.
RF:s säkerhetsansvarig, Lena Sahlin redogjorde för regeringens beslut den 11 mars gällande
evenemang
•

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som samlar mer än 500 personer
förbjuds.

•

Beslutet gäller tillsvidare i hela Sverige från 12 mars.

•

Anordnare som inte följer detta riskerar böter eller fängelse i upp till 6 månader.

•

Redan meddelade tillstånd kommer justeras i enlighet med beslutet.

•

Polisen äger rätt att ställa in eller upplösa tillställningar som inte följer beslutet.

•

Regeringen måste häva förordningen den dagen som den inte längre behövs. ’

RF redogjorde för sina insatser
•

RF bildar särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning till SF

•

Föreningar som har frågor hänvisas i första hand till SF

•

Nära dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten och SKR

•

RF/SISU/Bosön följer beslut och rekommendationer för att minska smittspridning

•

RF gör en första kartläggning gällande ekonomiska konsekvenser på idrottsrörelsen inför
samtal med regeringen

1

2020-03-12
Åtgärder i närtid
•

SF ansvarar för åtgärder gällande evenemang

•

RF bildar särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning till SF

•

RF inrättar särskild e-postadress för frågor: corona@rfsisu.se

•

RF gör en första kartläggning gällande ekonomiska konsekvenser på idrottsrörelsen inför
samtal med regeringen

SM-veckan
RF informerade om beslutet att ställa in SM-veckan efter regeringens förbud.

Kommunikation som kommer att gå ut efter mötet:
•

Idrottsrörelsen står samlad för att tillsammans ta ansvar och bidra på bästa sätt för att
begränsa smittspridning i samhället.

•

RF ser – givet omständigheterna – positivt på regeringens tydlighet gällande förbud mot att
arrangera större sammankomster

•

Respektive SF måste själva fatta beslut om åtgärder efter sina förutsättningar. RF kommer att
ge råd och stöd för att underlätta SF:s arbete.

•

Förbudet slår hårt ekonomiskt mot idrottsrörelsen från förbund till förening, men vi har
förståelse för förbudet. Att begränsa smittspridningen går självklart först.

•

Riksidrottsförbundet gör en första kartläggning med hjälp av samtliga specialidrottsförbund
gällande ekonomiska konsekvenser för idrottsrörelsen och RF för samtal med regeringen.

Frågor från SF (urval)
Kan inte RF förbjuda all föreningsverksamhet?
RF har en dialog med regeringen men är inte proaktiva i den diskussionen.

Finns det ett värde att idrottsrörelsen är synkade i frågor om att ställa in föreningsverksamhet?
RF följer Folkhälsomyndighetens och regeringens direktiv och kommer att följa deras
rekommendationer i dialogen med idrottsrörelsen.

Kommer det att finnas möjlighet till kompensation för idrottsförbund och föreningar?
RF gör beräkningar över konsekvenser och för en dialog med regeringen om detta. Vi jobbar för en
kompensation.
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Efter mötet kommer samtliga SF få ett mejl där vi ber om att återkoppla med era konsekvenser när
det gäller inställda evenemang under mars och april.

Kan vi kalla personer på möten?
Alla måste fatta beslut utifrån perspektivet risk för smittspridning och väga det mot vikten att
genomföra evenemanget.

Kan regeringens beslut kring korttidsvecka komma att gälla våra anställda och finns det möjlighet till
riktade lönebidrag till idrottsföreningar.?
Det är bra inspel på frågor som vi kan ta upp med regeringen i diskussioner om konsekvenser.

Hur kommunicerar RF med SF och föreningar?
En särskild arbetsgrupp på RF:s kansli har bildats för att stödja och ge råd till SF. Där finns kompetens
inom säkerhet, juridik och kommunikation.
En sida med frågor och svar läggs ut 12 mars på rf.se.

Ska vi ställa in en tävling/cup med många, men inte fullt 500 deltagare?
SF måste fatta ett eget beslut utifrån frågan om vad syftet är: Dvs att minska smittspridningen.
RF har inte möjlighet att bestämma för enskilda SF då vi inte har kunskap om idrottens situation om
omständigheter kring evenemanget.

Fråga till övriga SF:
Har ni tagit hänsyn till fysisk närhet när ni fattar beslut. T ex dans.
Det finns förbund t ex Basket som funderar på hur man ska göra med föreningsverksamheten. Vissa
kampsportsföreningar har valt att stänga träningsverksamheten.

Hur ska man förhålla sig till resor till internationella mästerskap/tävlingar.
Det internationella förbundet eller arrangören måste fatta beslut.

Kan vi får juridiskt stöd?
RF:s jurister kan vara bollplank, och ge stöd och råd, men kan tyvärr inte företräda SF när det gäller
avtal och liknande.
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Är man skyldig att betala tillbaka pengar för biljetter?
Det går inte att ge något generellt svar utan det beror vad som är avtalat vid försäljningen.

Vi ska ha JSM – ska vi ställa in eller inte?
RF har fullt förtroende för att SF fattar sina egna beslut gällande evenemang

Kommer RF komma med råd till SF gällande evenemang som genomförs?
RF har tät samverkan med Polisens nationella samordnare gällande idrottsfrågor och kommer att
återkomma med generella råd och rekommendationer utifrån gällande beslut. Det går även bra att
vända sig till sin lokala polismyndighet.
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