Till Svenska Stövarklubbens lokal- och
anslutna rasklubbar.
Svenska Stövarklubben uppmanar
lokalklubbarna att planera för att genomföra
sina årsmöten digitalt eller att skjuta upp
årsmötet 2021 till 2022.
Klubbens ställningstagande baseras på SKK beslut och
Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

SKK inriktning och beslut angående Corona
och verksamhet inom klubbarna.
SKKs centralstyrelse har uppdaterat sina beslut om vilken klubbverksamhet som får bedrivas under
coronapandemin. Dessa gäller från och med den 8 februari 2021. Här kan du läsa mer om vad
Centralstyrelsen beslutat.

Klubbverksamhet i SKK-organisationen
Detta gäller till dess att myndighet beslutar om att ändra gränsen om 8 personer för antal tillåtna
personer vid en offentlig tillställning/sammankomst. När det sker kommer SKK att ta ett nytt beslut.
Nedanstående gäller från och med den 8 februari 2021.
•

All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än
åtta personer på samma plats ställs in. I antalet åtta ska även
funktionärer räknas in.

•

Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats kan fortfarande
genomföras men ska ske med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från
Folkhälsomyndigheten.
Verksamhet inomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats ska undvikas.
Om den ändå genomförs ska riktlinjen om att det ska finnas minst 10 kvm tillgänglig yta per
person tillämpas samt att stor hänsyn ska tas till de gällande allmänna råden från
Folkhälsomyndigheten.

•

Årsmöten och fullmäktigemöten
Digitala års- och fullmäktigemöten
SKK uppmanar sina medlemsorganisationer att själva arrangera digitala
års- och fullmäktigemöten. Medlemsorganisationerna är fria att själva

besluta om formerna för mötet förutsatt att vissa grundläggande är
uppfyllda och att mötet genomförs i enlighet med klubbens stadgar
undantaget vissa dispenser som Föreningskommittén beslutat om.
Möjlighet att skjuta upp årsmötet
Klubbar som haft sina årsmöten under 2020 har en generell dispens att
skjuta på årsmötet 2021 och istället genomföra det 2022. Dispensen gäller
om revisorerna inte anmärkt på styrelsens förvaltning av klubben. Ett
beslut att skjuta upp årsmötet innebär att alla mandattider i klubben
förlängs med ett år.
Digitala års- och fullmäktigemöten
Föredragningslistor och hjälp och stöd kan hittas på SKK hemsida.
Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse känner fortsatt stor oro inför utvecklingen av
pandemin och anser att Svenska Kennelklubben ska fortsätta ta stort ansvar för att
minska smittspridning i samhället. Var fjortonde dag gör Centralstyrelsen avstämningar
och justerar vid behov sina rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten
Regeringen har beslutat om en ny pandemilagstiftning som gäller från 10 januari. Den ska hjälpa
myndigheterna att snabbt fatta beslut om ändringar för verksamheter och personer.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och
allmänna råd om allas ansvar att förhindra
smitta av covid-19
Skärpt personligt ansvar
Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra
mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att
bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till
dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i
riskgrupper.

Begränsa nya nära kontakter
Du bör begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du
normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och
närstående utanför hushållet.

Alla verksamheters ansvar
Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för
att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till
personer i riskgrupper.

Föreningar m.m.
För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar och andra
associationsformer:
1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller
genomföra dem digitalt
2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 december 2020 och gäller till och med den 30
juni 2021.

