
Uppdaterad information ang. Riksutbildningsdagarna  

Vi följer utvecklingen ang.Corona och dess utveckling noggrant, som vi också vet 
att alla ni andra gör. 
Alla måste ta sitt samhällsansvar i den här unika och mycket allvarliga situationen. 
Vilket vi som förening så klart också har skyldighet att göra.  

Då myndigheterna idag gått ut med att vi har en samhällsspridning med viruset 
Covid-19 , som allmänfarlig och överhängande risk för smittspridning, och man 
starkt rekommenderar Stockholmsregionen att arbeta hemifrån, alla skolor från 
gymnasiet och uppåt ska bedriva distansundervisning, samt träffar och event som 
innefattar sammankomster från olika delar av landet bör undvikas, så anser vi nu att 
Riksutbildningsdagarna  som skulle ägt rum 26-27 mars 2020 ej är genomförbara 
som situationen ser ut. 

Pivot Point, Frisörföretagarna med Staffan Westman, Urban Academy kommer vi 
kunna erbjuda online föreläsningar ifrån. Kanske några fler. Men vi ber att få 
återkomma om detta. 

Vi, och alla andra, vet ju inget alls hur det kommer se ut framåt ,men den 
preliminära planen är att vi lägger Årsmötet i samband med Kinderägg dagarna i 
höst. 
25-27 september i Stockholm på Realgymnasiet är planen. Om och hur det 
kommer se ut, ekonomiskt och praktiskt, kan vi inte veta nu men det är är vår 
preliminära plan. Så här ni en en flyg eller tågbiljett kanske den går att flytta fram till 
den preliminära datumen. 

Som vi redan informerat om så kommer det inte finnas möjlighet till någon 
återbetalning, då föreningen redan betalt Scandic och inte får några pengar tillbaka 
pga avbokning. Det är oerhört ledsamt för oss att behöva meddela att vi både 
ställer in och inte kan ersätta några avgifter. Men förstås inte unikt för oss just nu då 
alla är i samma situation världen över. 

Vi ber att få mer information ang. de online utbildningar och föreläsningar vi jobbar 
på att kunna erbjuda er. 

Var rädda om er och ta hand om varandra<3 

Hälsningar Styrelsen


