Protokoll styrelsemöte nr 3 2021
Teamsmöte 2021-03-01 (19:00-20:00)

Deltagare Svemo

1.

Håkan Leeman

Ordförande

Åke Knutsson

Vice Ordförande

Ola Hansson

Ledamot

Robert Svensson

Ledamot

Ulla Peterson

Ledamot

Jonas Gustafsson

Adjungerad

Per Westling

Generalsekreterare

Anna Wilhelmsson

GS Koordinator

Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen
Ordförande Håkan Leeman öppnade dagens möte.

2.

Val av justerare
Robert Svensson valdes att justera dagens möte.

3.

Tävlingsförbud för barn och unga
Bakgrund:
Riksidrottsförbundet har efter dialoger med Folkhälsomyndigheten tagit fram nya och strängare
riktlinjer när det gäller tävlingsverksamhet för barn och unga på grund av den nu ökande
smittspridningen i samhället. Dessa riktlinjer måste även hanteras inom Svemo.
Vi har sedan november 2020 ett generellt tävlingsförbud i Svemo, dock finns möjligheter att
begära undantag från detta tävlingsförbud om arrangören anpassar genomförandet efter de nya och
mycket strängare riktlinjer/protokoll som Svemo och dess sektioner tagit fram. Förutsättningarna
har varit/är att samtliga lokala myndigheter säger OK, att sjukvården lokalt inte har för hög
belastning samt att en dialog med det regionala smittskyddet genomförs och att dom inte har några
invändningar.
Mot bakgrund av ovanstående diskuterade styrelsen de nya restriktioner som framförts av RF.
Beslut:
Styrelsen beslutade följa RF/FHMs restriktioner när det gäller tävlingsverksamhet för barn/unga
och juniorer. Beslutet innebär att från och med 8 mars kommer inga undantag från det generella
tävlingsförbudet att medges för tävlingsklasser som arrangeras direkt för dessa åldersklasser
Tävlingsklasser som arrangeras för seniorer kan fortsatt söka undantag från tävlingsförbudet, även
om juniorer och unga deltar.
Då åldersklasserna skiljer sig åt mellan de olika grenarna uppdrar styrelsen åt sektionen/grenchefen
att anpassa detta beslut till respektive gren.
Beslutet kan idag inte ges med en bortre tidsgräns men kommer löpande att vara föremål för
omprövning. Eventuell ändring av beslutet kommer omgående att meddelas sektionerna.
Beslutet justerades omedelbart.

4.

Nästa möte
Nästa möte är lördagen den 13 mars via Teams.

5.

Avslutning
Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte.
Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Håkan Leeman
Godkänt via mejl 2021-03-01

Justerare

Robert Svensson
Godkänt via mejl 2021-03-01

