Information till föreningslivet, med anledning av
coronavirus, covid-19
Kultur- och fritidsenheten på Forshaga kommun har
sammanfattat information som rör det lokala föreningslivet.
Forshaga kommun följer utvecklingen kring coronaviruset, och utgår från
ansvariga myndigheters rekommendationer.
Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i
Sverige som mycket hög. Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas riktlinjer
och råd. Uppdatera er även om vad det förbund eller den centrala organisation
som er förening tillhör rekommenderar.
Generella riktlinjer
•

Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande om
mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

•

Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra
idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher,
tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare.

•

Det är inte tillåtet att arrangera en allmän sammankomst eller offentlig
tillställning för fler än 50 personer. Den som anordnar en tillställning som
bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex
månader.

•

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls,
utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar
man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

•

Personer över 70 år ska inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Det är
viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig, och fysisk aktivitet och
promenader utomhus rekommenderas.

•

Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.

•

Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
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•

Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till
god handhygien.

•

Undvik trängsel exempelvis vid insläpp av publik och vid försäljning.

Kultur- och fritidsenhetens verksamhet
Välkommen till våra kultur- och fritidsverksamheter om du är frisk. Stanna
hemma om du känner dig sjuk, även vid lindriga symtom. Vi har anpassat vissa
evenemang och aktiviteter för att minska smittspridningen. Andra är uppskjutna
eller inställda. Anpassningar görs löpande och följer utvecklingen av pandemin.
Våra idrottsanläggningar går att boka som vanligt och vi förutsätter att varje
förening följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd.
Tillhör du en riskgrupp eller är över 70 rekommenderas du att undvika sociala
sammanhang. Du är varmt välkommen till våra verksamheter när läget har
förbättrats.
Föreningsstöd
Föreningar kommer fortsatt att kunna söka ekonomiskt stöd från kultur-och
fritidsenheten men beredningsprocessen kan bli förlängd. Ansökningar där ett
akut behov av stöd kan utläsas kommer att prioriteras. Sökande förening kommer
att informeras om hur och när ansökan bereds.
Vi akuta behov av stöd eller dispens på fakturor som uppkommit i samband med
coronapandemin – kontakta kultur- och fritidsenheten.
Debitering av hyra
Debitering av hallhyra har gjorts fram till 15 mars 2020. Under rådande situation
sker löpande dialog med ekonomikontoret samt föreningslivet för när och om
debitering av hyror ska ske.
Att ha möte digital
Det uppmanas att möten som kan ske på distans ska göra det för minskad
smittspridning. Att mötas digital kan vara en utmaning. Behöver du stöd i hur du
bjuder in till och håller i digitala möten är du välkommen att kontakta oss så
hjälps vi åt.
Tips på program för videosamtal:

•

Skype

•

Facebook Messenger
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•

Facetime

•

Hangouts Meet

•

Zoom

•

Whatsapp

•

Telegram

•

Signal

•

med flera…

Enkät till föreningslivet
För att få veta mer om föreningars situation skickade kultur- och fritidsenheten, i
slutet av mars, ut en enkät. Genom enkäten vill vi kartlägga hur föreningslivet i
kommunen har påverkats samt tros påverkas av coronaviruset. Detta görs för att
synliggöra eventuella riskfaktorer, behov av insatser samt föreningslivets
förutsättningar i den här unika situationen. Enkäten går fortfarande att besvara.
Era svar är värdefulla.
Länk till enkäten: https://link.webropolsurveys.com/S/FCA79331BE132F9B
Kontakt
Inför besök rekommenderas en kontakt via e-post eller telefon för att säkerställa
att den du vill möta finns på plats på arbetsplatsen och är symtomfri.
Ring oss via kommunens växel på 054-17 20 00 eller mejla till
kultur.fritid@forshaga.se
För aktuell information från Forshaga kommun följ kommunens Facebooksida
eller besök www.forshaga.se
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