
Möte med anledning av höjd 
risknivå för spridning av 
coronavirus

2020-03-12



Inledning

Björn Eriksson



Agenda

• Inledning - syfte med mötet

• Nuläge

• Beslut från regeringen gällande evenemang

• RF:s insatser

• Åtgärder gällande evenemang

• SM-veckan

• Kommunikation

• Frågor



Beslut från regeringen 11 mars



Beslut från regeringen 11 mars

• 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:s insatser



RF:s 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



Åtgärder i närtid 



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

mailto:corona@rf.se


SM-veckan



SM-veckan 

Luleå/Boden, 25-31 mars, ställs in



Kommunikation efter detta möte

• 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




