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Till deltagare vid FAK Riksstämma den 18-19 september

Förutsättningar för genomförandet av Riksstämman i Södertälje de 18-19
september 2021
Bakgrund
Som alla känner till har Pandemin orsakat att vi inte kunnat träffas fysiskt i den utsträckning
som vi vill under lång tid. Smittspridningen har främst genom att 80 % av den vuxna
befolkningen vaccinerats med en spruta och 60 % är fullvaccinerade kunnat hållas tillbaka.
Nu ökar visserligen smittspridningen igen främst bland personer under 40 år och som inte
vaccinerats ännu.
Av denna anledning meddelade Regeringen och FHM den 12 augusti att antalet personer
som får samlas inomhus fortfarande är 50 personer om man inte har egen plats att sitta på
och 300 personer om man har anvisade sittplatser. Fortfarande gäller 1-metersregeln mellan
deltagare och alla övriga rekommendationer från FHM. Den senaste definition om 300
sittande kom ut på krisinformation.se den 17 augusti varefter Rikskårstyrelsen
sammanträdde för att fatta beslut angående stämmans genomförande.

Beslut
FAK genomför Riksstämman som planerat med följande förutsättningar:
1. Samtliga deltagare skall vara fullvaccinerade vid ankomsten till Hotell Skogshöjd i
Södertälje. För de som enbart fått en spruta och för de som av medicinska skäl inte
kan vaccinera sig genomförs ett pcr-snabbtest vid ankomsten. Fullvaccinerade skall
uppvisa vaccinationsbevis vid ankomsten.
2. Vid ankomsten skall munskydd delas ut som frivilligt får användas av deltagarna. FAKRiks tillhandahåller pcr-snabbtest och munskydd.
3. Samtliga deltagare erhåller enkelrum förutom de som begärt dubbelrum (gäller de
som normalt är sammanboende)
4. I konferenslokalen skall ett avstånd på 1 meter mellan deltagarna tydligt vara
markerat. Undantag kan göras för de som normalt umgås med varandra.
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5. Vid middag och lunch sker inget mingel utan man placerar sig vid avsett bord som är
dukat för maximalt 8 personer. Här intas välkomstdryck och övrig förtäring.

Alternativ om Regeringen tar bort 300 gränsen och enbart tillåter 50 personer
sittande
Skulle smittspridningen öka ytterligare och enbart 50 gränsen gälla blir förutsättningarna
enligt följande:
Antalet deltagare:
24 kårchefer inklusive 5 kårchefer som ingår i Rikskårsstyrelsen
4 Rikskårsstyrelseledamöter inklusive kanslichefen
2 valberedningen
9 inbjudna gäster
6 veteraner
4 talare
Detta summerar i 49 deltagare fysiskt. Övriga ombud från respektive kår deltar via Zoom.
Uppkoppling sker ca 15 min innan stämmans öppnande på lördag och 15 min innan
stämmans öppnande på söndag den 19/9. Rösträknare kommer vid behov att först räkna
röster från remotade platser och därefter ombud fysiskt i konferenslokalen.
Om detta alternativ kommer att gälla blir framförhållningen ganska knapp och resor mm kan
redan vara betalda. Därför ska alla som kan boka avbokningsbara biljetter.
Stockholm 2021-06-19

Curt-Ove Jakobsson
Rikskårchef
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