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Hej alla ledare!
Med anledning av nya direktiv från Folkhälsomyndigheten och Friluftsfrämjandets generalsekreterare
har styrelsen fattat vissa nya beslut som vi hoppas ska kunna svara på de flesta av era frågor.
Nya besluten är färgmarkerade med blått.
Börja med att läsa informationen från vår generalsekreterare innan du går vidare.
https://www.friluftsframjandet.se/aktuellt/covid19/
•
•

•

Vi uppmanar alla att fortsätta följa FHM och vår Riksorganisations rekommendationer.
Vi vill förtydliga för dig hur vår verksamhet i Lund i dagsläget kan fortsätta samtidigt som vi
återigen betonar att 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.
För er som vill och kan vara ute tänk less is more – era träffar behöver inte vara fulla av de
aktiviteter ni planerat utan i detta läge är det kul att bara vara utomhus i naturen.

Stanna hemma vid minsta symptom
Gäller alla som deltar eller leder aktivitet, eller är funktionär på aktivitet.
Max antal deltagare
Totalt 50 deltagare per aktivitet, varav max 10 vuxna per aktivitet
Plats
Aktiviteter skall vara inom Skåne, och gärna inom Lunds närområde.
Vår föreningslokal KG
Fortsätter hålla öppet (så länge kommunens fritidsgårdar är öppna).
• Känner du dig sjuk eller uppvisar symptom stanna hemma
• Håll avstånd
• Tvätta händerna noga och ofta (vi ser till att det finns handsprit, tvål och engångspapper)
• Laga inte mat tillsammans i köket
Stockstugan
Är fortfarande stängd för övernattning men kan nyttjas av våra grupper dag- och kvällstid för att ha
tillgång till vatten och toalett. I möjligaste mån utnyttja naturen utomhus.
• Känner du dig sjuk eller uppvisar symptom stanna hemma
• Önskar ni vara inne i stugan med barnen så håll avstånd
• Tvätta händerna noga och ofta
• Laga inte mat tillsammans i köket
Kanoterna
Får fortsätta användas med 2 personer per kanot.
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Camp Eld
Flyttas, se separat bilaga.
Dagsaktiviteter
Får fortgå.
Undvik Skrylleområdet under helger med fint väder då det pga. rådande tider är parkeringskaos och fullt
av besökare
Utnyttja gärna era närområden
Övernattning i tält eller vindskydd
Tillåtet att sova över i tält och vindskydd, med krav på avstånd om minst ett liggunderlag mellan varje
person.
Resor
Vi fortsätter rekommendera att inte samåka till aktivitet eller läger, annat än inom familj.
Rekommendera att man tar sig till träffen till fots, med cykel eller egen bil.
Används kollektivtrafik ska deras rekommendationer följas.
Laga mat utomhus
Aktiviteter som bedrivs med barn och ungdomar under 18 år får ha gemensam matlagning så länge
avstånd hålls.
Aktiviteter som bedrivs med endast vuxna bör fortfarande undvika att laga mat gemensamt,
rekommenderas ta med egen matsäck.
•
•

Håll avstånd runt eldstäder
Håll god hygien dvs tvätta händerna noga och ofta, ta med extra vatten och tvål

Fjällvandringarna för 3:e års lufsare, 4:e års lufsare, TVM och studenter
Vi håller de anmälda uppdaterade om utvecklingen och avvaktar beslut om vi åker iväg.
Inga fakturor på anmälningsavgiften kommer att skickas ut tills vi säkert vet att resan blir av.
Sommarläger
Många av er är föräldrar till barn som önskar vara med på vårt sommarläger i juni.
Hittar vi tillräckligt med ledare kommer lägret att genomföras i ett något annat utförande (baserat på de
nya riktlinjerna från FHM och vår Riksorganisation – datum är ej spikat ännu. Medlemsutskick kommer
när vi har ett besked.
Terminsavgifter
Vi återbetalar inte vårens terminsavgifter. Redan nu minskar bl a våra kommunala bidrag som påverkar
föreningens ekonomi negativt samtidigt som vi står med löpande utgifter i form av hyror, löner,
försäkringar etc. Vår förhoppning är att vår verksamhet kan återgå till det normala till hösten.
Ifall ni får frågor om terminsavgifter från föräldrar hänvisa till kansliet lund@friluftsframjandet.se
Tack än en gång 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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Styrelsen genom
Markus Arebom, ordförande Friluftsfrämjandet Lund
www.folkhalsomyndigheten.se
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-tillarrangorer-av-evenemang/
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