2010-03-18

Sändlista
Försvarsutbildarnas förbund
Samtliga kurschefer för uppdragsutbildningar under 2020
Antagna elever på Försvarsutbildarnas uppdragsutbildningar
Som orientering
ÖS
HKV PROD FPE UTB Friv@mil.se
Anslag2-4@msb.se

Hej Förbundsfunktionärer, kursledningar och blivande
kursdeltagare,
Med det här utskicket vill jag ge er kompletteringar till tidigare gjort utskick från den 2 mars med anledning av den rådande situationen kring det
smittsamma viruset Corona, covid-19/2019-nCoV.
Låt mig dock redan här i början av brevet markera att inriktningen sedan
tidigare - att vi fullföljer tilldelade uppdragsutbildningar – kvarstår. Låt
mig också ge eftertryck åt att Försvarsutbildarna självfallet fortsatt följer
Folkhälsomyndighetens och ev andra ansvariga myndigheters rekommendationer samt Regeringens direktiv i den rådande situationen. Ställningstagandet är naturligt och ytterst är det vår uppgift som frivillig försvarsorganisation att sörja för en bred folklig förankring av krisberedskapen och
totalförsvaret. Att då självpålagt införa egna riktlinjer eller bestämmelser
som begränsar vår verksamhet vore kontraproduktivt. Löpande information och myndigheters rekommendationer och riktlinjer som kan komma
att påverka våra ställningstaganden och beslut finns på www.krisinformation.se
Fortsatt gäller att de uppdragsutbildningar som Försvarsutbildarna tilldelats ska genomföras. Undantag kan gälla för någon Military Weekend och
viss Försvarsungdomsverksamhet som planerats på av Försvarsmakten
upplåten anläggning med anledning av Försvarsmaktens interna riktlinjer.
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Svenska Försvarsutbildningsförbundet
Grunden för dig som blivit antagen till någon av Försvarsutbildarnas kurser är således att dessa kommer att fullföljas. Viktigt är dock att om du känner dig sjuk ska du avanmäla ditt deltagande och stanna hemma – chansa
inte!
Till sin absoluta huvuddel utgör våra kursledningar funktionärer som är
under 70 år. I de fall denna åldersgräns passerats gäller även här Folkhälsomyndighetens rekommendationer – att stanna hemma! Många möjligheter finns att återkomma såväl som elev som funktionär till kommande
kurser – se i kurskatalogen eller på vår hemsida www.forsvarsutbildarna.se.
Vilka är då symtomen på smitta med det nya viruset?
•

Luftvägssymtom, feber och hosta. De flesta blir inte allvarligt sjuka
men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats, liksom dödsfall.
Inkubationstiden för coronavirus är 2-14 dagar.

Vad kan jag göra för att undvika smitta?
•

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika
att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka
människor.

•

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när
du inte har möjlighet till handtvätt.

•

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar
du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina
händer.

•

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på
bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Hur smittar viruset?
•

I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta.

För förbundens egen verksamhet såsom förbundsstämmor, medlemsaktiviteter etc har detta reglerats i särskilt mejl men jag återger delar ur mejlet
även här nedan. Här är det viktigt att särskilja Försvarsutbildarnas kursverksamhet som riktar sig till en åldersprofil och med hälsostatus som inte
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utgör riskgrupper från delar av våra funktionärsgrupper som ingår i riskgruppen. Tudelningen är helt naturlig och utan våra duktiga äldre funktionärer skulle vår mer funktionärsstyrda verksamhet inte kunna fullföljas.
Under de särskilda förhållanden som råder med anledning av covid19/2019-nCoV behöver den formella stadgestyrda verksamheten tillämpas
praktiskt. I de fall förbundsordföranden efter hörande med aktuell förbundsstyrelse finner att stämman – efter nogsamt övervägande – bör senareläggas meddelar förbundsordföranden detta på motsvarande sätt som
kallelse till förbundsstämma skett/sker. I det föreningar/medlemmar eller
revisorerna motsätter sig en senareläggning av stämman hanteras detta
som initiativ till extra stämma enligt normalstadgan.
Jag ger följande förslag till hur ni kan hantera ärenden som normalt skulle
hanterats på era stämmor:
-

-

Till stämman inkomna ev motioner som bedömts ska ha beslutats av
förbundsstämman och översändas till RS bereds/beslutas av resektive
förbundsstyrelse och sänds in till kansliet före den 2 april (ÖS anvisningar 2020-22)
Valberednings förslag till nya ledamöter m fl inbjuds som adjungerade
intill ordinarie stämma genomförs.

Med ovan förtydliganden och enkla förslag är det min förhoppning att ni
som väljer att senarelägga era stämmor finner stadgemässigt stöd samtidigt som förslag och nya ledamöter tas om hand demokratiskt hanterbart.

Med vänliga hälsningar
Försvarsutbildarna

Bengt Sandström
Generalsekreterare
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