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Hej alla ledare!
Vi får många frågor från er om coronaviruset (covid-19) och hur denna kris skall hanteras i föreningens
verksamhet. Vi uppmanar er alla att följa Folkhälsomyndighetens informationsflöde för coronaviruset
(länkar längst ned) och på så sätt även bilda er en egen uppfattning om läget.
Vår verksamhet bedrivs till stor del utomhus och i små grupper, därför kan vi fortsätta denna
verksamhet samtidigt som vi följer Folkhälsomyndighetens nuvarande rekommendationer
(2020-03-20). Detta är den tolkning som vår Riksorganisation har gjort och som vi i Lunds
lokalavdelning följer. Men valet är i slutändan ditt eget, det är viktigt att du som ledare känner dig trygg
under aktiviteten du leder. Känner du och dina medledare obehag på grund av smittorisken bör ni ställa
in, och ni har då självklart styrelsens fulla stöd i detta beslut.
Vänligen mejla in till kansliet om ni ställer in träff(ar) så styrelsen kan följa vad som sker.
I vår lokalavdelning har vi medlemmar i riskgrupperna, både vuxna och barn som nu dagligen behöver
följa restriktioner där deras vardag begränsas och det är därför extra viktigt att vi nu tar hand om
varandra och inte utsätter varandra för onödiga risker. Ni har alla läst om hur viktigt det är att stanna
hemma om man känner sig sjuk och undvika riskgrupperna, tänk på att det inte alltid syns ifall hen tillhör
riskgrupp eller inte! Alla sjukdomar syns inte från utsidan.
Kansliet har fått enstaka frågor gällande terminsavgifterna från föräldrar, vi kommer diskutera detta på
vårt styrelsemöte i nästa vecka, jag ber därför om att få återkomma till er om detta. Jag har förståelse
för de föräldrar som vill hålla sina barn hemma och att vissa av våra aktiviteter kommer ställas in. Men vi
är en ideell förening med utgifter som hyror, löner, försäkringar, etc som måste betalas och utan
terminsavgifterna riskerar vi som lokalavdelning att få det oerhört svårt.
Tack alla för ert engagemang i denna besvärliga tid, insatsen ni gör för att sprida friluftslivet i vårt
samhälle är helt fantastiskt och otroligt betydelsefull.
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