
 Korona 

 

Sjekkliste årsmøte i klubben 
 

Etter å ha vurdert risikoen ved å gjennomføre årsmøtet (se eget dokumentet for 

risikovurdering av årsmøte), følges denne sjekklista for å sikre at viktige punkter er fulgt opp. 

Dette gjelder ved FYSISK årsmøte. For mange klubber vil det vært fornuftig å gjennomføre 

digitalt årsmøte i år (se tips til gjennomføring av digitale årsmøter).  

 

Ved spørsmål – ta kontakt med 4H i ditt fylke.  

PS: Denne sjekklista tar kun for seg tiltak for smittevern knyttet mot koronapandemien.  

 

 TILTAK MERKNAD 

1 Generelt  

1.1 Velg en smittevernansvarlig for årsmøtet. Denne har 

hovedansvaret for de resterende tiltakene.   

 

1.2 Sjekk om det finnes egne smittevernsregler i kommunen 

der årsmøtet skal være. 

 

1.3 Gi medarrangører opplæring i gjeldende smitteverntiltak 

og retningslinjer.  

 

1.4 Lag en plan for håndtering, isolering og oppfølging av 

mistenkt smittede, og for rengjøring av stedet den syke 

har oppholdt seg. 

 

1.5 Før liste over hvem som er på årsmøtet, slik at du kan 

bistå kommunen ved en eventuell smitteoppsporing. 

 

1.6 Informere medlemmer og foresatte om gjeldende 

smitteverntiltak før årsmøtet. Be syke og personer i 

karantene eller isolasjon om å holde seg hjemme.  
Se smittevernsplakater på 4h.no.   

 

1.7 Informer om smitteverntiltak før årsmøtet starter.    

1.8 Sikre at dere er nok arrangører/hjelpere til å kunne 

ivareta smittevernstiltak. 

 

1.9 Ta kontakt med medlemmer eller andre dere vet er i 

risikogruppen, og tilrettelegg for disse hvis mulig.  

 

2 Hygienetiltak  

2.1 Sikre at det er såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle 

håndvaskstasjoner og toaletter. 

 

2.2 Sikre tilstrekkelig antall steder for håndvask og/eller 

hånddesinfeksjon.  

 

2.3 Heng opp plakater om håndvaskrutiner og 

hostehygiene. Du finner smittevernsplakater på 4h.no.    

 

2.4 Sett frem håndsprit der håndvask ikke er tilgjengelig.  

2.5 Vask / desinfiser fellesutstyr mellom bruk.   

2.6 Legg opp matservering på en måte som gjør at man 

ikke trenger å ta på samme serveringsbestikk ol.  

 

https://4h.no/korona/planlegging-av-arrangement-article29139-9718.html
https://4h.no/bli-med/4h-der-du-bor/
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2.7 Sikre at lokalet er rengjort før høstfesten. Sikre spesielt 

at toaletter, vasker, dørhåndtak og andre kontaktflater er 

vasket.  

 

2.8 Vurder om toaletter, vasker, dørhåndtak og andre 

kontaktflater bør vaskes underveis i årsmøtet.   

 

3 Redusert kontakt mellom personer  

3.1 Vurder hvor mange som kan være i lokalet samtidig som 

avstandsreglene overholdes.  

 

3.2 Bruk et lokale som er stort nok til å sikre avstand (minst 

en meter) mellom deltakerne gjennom hele årsmøtet.    

 

3.3 Ta påmelding, slik at dere vet hvor mange som kommer.   

3.4 Planlegg hvordan dere skal unngå trengsel når 

deltakerne kommer, drar og ved pauser.   

 

3.5 Legg opp matservering på en måte som gjør at reglene 

om avstand kan overholdes. 

 

3.6 Vurder å lag merker (teip) på gulvet på steder det kan bli 

trengsel.  

 

 


