Möjlighet till dialog om kommunkontakter från Svenska Friidrottsförbundet
Till Svensk Friidrotts föreningar och distrikt
Hej friidrottsvänner,
Coronaviruset och dess konsekvenser är i dagsläget en stor utmaning för hela samhället. Den har
skapat en stor prövning även för oss inom alla delar av friidrottsrörelsen. Vi har den största respekt
för de utmaningar som ni i föreningarna och distrikten i dagsläget möter.
Fredagen den 20 mars presenterade staten ett stödpaket på 1 miljard till kulturen och idrotten, varav
idrotten får 500 miljoner som ska fördelas mellan Riksidrottsförbundets 72 idrotter. Ännu vet vi inte
när pengarna kommer att betalas ut och med vilka fördelningsprinciper. Vi behöver nu alla hjälpas åt
för att lindra konsekvenserna för friidrotten av Coronaviruset och dess olika följdeffekter. Ur det
perspektivet är idrottsrörelsens kontakter med kommunerna en viktig del.
I nuläget håller landets kommuner på att finna former för hur de inom alla delar av samhället ska
finna bästa sätt att hantera denna stora samhällsutmaning. Som en del i det arbetet finns frågan om
hur stödet till föreningslivet görs. I nuläget försöker vi inom Svensk Friidrotts ledning skapa oss en
bild av hur denna fråga hanteras runt om i landet. Har ni information, frågor eller önskar ett
bollplank/rådgivning i er relation till kommunen inom områden så som till exempel hyror, avgifter
och LOK-stöd så finns vi tillgängliga som resurs. Då de svenska kommunerna ser olika ut finns det inte
en generallösning för kontakterna med kommuner i vårt avlånga land, men ni är mer än välkomna att
kontakta nedanstående personer i förbundsstyrelsen för dialog och rådgivning:
Stephan Hammar, Styrelseledamot
Mobil.0700/ 01 89 67
E-mail: stephan.hammar@gmail.com

Johan Storåkers, Styrelseordförande
Mobil.0709/40 78 75
E-mail: johan.storakers@friidrott.se

Ulrika Pizzeghello, Styrelseledamot
Mobil.0703/78 36 20
E-mail: ulrika.pizzeghello@friidrott.se

Anders Svanholm
Mobil.072/203 68 13
E-mail: anders.svanholm@friidrott.se

Vänliga friidrottshälsningar,
Johan Storåkers
Ordförande i Svenska Friidrottsförbundet

Svenska Friidrottsförbundet/Swedish Athletic Association
Heliosgatan 3 SE-120 30 Stockholm, Sweden.
Telefon +46(0)10-476 53 30
info@friidrott.se www.friidrott.se Bg 332-1387 Org nr 802001-0719

