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De här besluten är baserade runt de rekommendationer och allmänna råd som gäller i
Linköping. Styrelsen har valt att se alla fysiska moment i sektionen som allmänna
sammankomster. I dagsläget gäller att bara 8 personer får samlas. I det här dokumentet
kommer vi kalla denna bestämmelse “regeln för fysiska sammankomster”. Det här kan
komma att ändras.

Vi kommer också presentera styrelsens egna rekommendationer i kursivt. Dessa
rekommendationer måste inte följas, men det är så vi tycker att verksamheten ska skötas. Vårt
mål är att minska MatNats interna smittspridning, och där igenom universitetets
smittspridning, och ge våra sektionsaktiva tydliga regler angående deras verksamhet.

Alla beslut har diskuterats och röstats om som skilda beslut och de kan komma att ändras
under våren. Styrelsen kommer gå ut med information ifall något av besluten ändras. Utöver
dessa beslut gäller fortfarande “MatNats regler angående event under pandemin” som finns
på hemsidan. Notera att mängden besökare som nämns i det dokumentet främst ska baseras
på regeln för fysiska sammankomster.

Beslut 3-4 är “undantagsbeslut”. Här anser styrelsen att vissa delar av verksamheten måste få
bryta mot regeln för fysiska sammankomster för att nyinvalda Gudfadderiet och nyinvalda
4-verkeriet ska kunna förbereda sitt kommande verksamhetsår. Besluten specificerar två
tillfällen då utskotten i fråga får arbeta fysiskt i helgrupp.

Viktiga saker:
- Att tänka på då man följer regeln för fysiska sammankomster: gör det inom eget

utskott. Undvik att umgås fysiskt mellan utskott.
- Använd handsprit! Det finns mycket handsprit att hämta i Rydsförrådet.
- Styrelsen kommer anpassa reglerna varpå spelplanen förändras. Hör av er om ni

känner att vi har förbisett något. Tänk dock på att vårt mål är att hålla
smittspridningen i sektionen på noll och att det är det vi kommer utgå från vid
eventuell revidering av beslut.

- Frågor och invändningar riktas till styrelsen@matnat.se.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19
/foreskrifter-och-allmanna-rad/

mailto:styrelsen@matnat.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/foreskrifter-och-allmanna-rad/
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----------
Beslut 1

Alla intervjuer ska ske på distans.

Med intervjuer menar vi intervjuer för rekrytering till poster inom sektionen. Orsaken till
detta beslut är att vi vill minska den nödvändiga kontakten mellan sektioner. MatNat
rekryterar från hela Linköpings universitet. Det är möjligt att hålla en rekryteringsprocess på
flera veckor med många intervjuer per dag och vi måste respektera smittspridningsrisken.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202080/
----------

----------
Beslut 2

På fysiska möten gäller regeln för fysiska sammankomster.

Vid möten eller utskottsrelaterad verksamhet gäller regeln för fysiska sammankomster. Som

utskottsrelaterad verksamhet räknas alla träffar/möten/evenemang där fler än två

utskottsmedlemmar deltar samt bär stass eller hoodies med utskottsloggor. Styrelsen

rekommenderar att alla möten som inte kräver något fysiskt moment sker på distans

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202080/
----------

----------
Beslut 3

Nyinvalda Gudfadderiet och nyinvalda 4-verkeriet får träffas i helgrupp för att
gückelträna. På de träningarna ska det vara fokus på att sjunga och inte att skriva
gückel. Handsprit måste finnas tillgängligt.

Styrelsen anser att vi har ett ansvar för nyinvalda Gudfadderiets och 4-verkeriets verksamhet.
Gückel görs i helgrupp och behöver därför övas i helgrupp. Här gäller frihet under ansvar.
Om styrelsen får höra att den här friheten missbrukas, t.ex. att utskotten håller
gückelträningar där de gör annat bara för att få vara helgrupp, kommer styrelsen ta bort den
här friheten tills det att restriktionerna lättas upp i Linköping. Eftersom ni behöver den här

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202080/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202080/


friheten för att utföra er verksamhet är det viktigt att ni tar ert ansvar. Ansvaret ligger främst
på utskottets ordförande och de personerna kommer svara inför styrelsen ifall det blir
problem.
--------
----------
Beslut 4

Nyinvalda Gudfadderiet och nyinvalda 4-verkeriet får träffas i helgrupp för att sy
stassar. På dessa systugor ska det vara fokus på att sy och inte att planera. Handsprit
måste finnas tillgängligt.

Styrelsen anser att vi har ett ansvar för nyinvalda gudfadderiets och 4-verkeriets verksamhet.
Beslutet har tagits för att undvika extra jobb för de i utskotten som ansvarar för systugorna.
Här gäller frihet under ansvar. Om styrelsen får höra att den här friheten missbrukas, t.ex. att
utskotten håller systugor där de gör annat bara för att få vara helgrupp, kommer styrelsen ta
bort den här friheten tills det att restriktionerna lättas upp i Linköping. Eftersom ni behöver
den här friheten för att utföra er verksamhet är det viktigt att ni tar ert ansvar. Ansvaret ligger
främst på utskottets ordförande och de personerna kommer svara inför styrelsen ifall det blir
problem.
----------

----------
Beslut 5

När vi hyr lokaler gäller antingen lokalens regler eller regeln för fysiska
sammankomster.

Det här betyder att om t.ex. gasquen säger att 30 personer får vistas där och myndigheterna
säger 8 personer följer vi 8 personer. Det här gäller alla lokaler vi hyr (ex: gasquen, örat
o.s.v.) och alla lokaler vi vistas i (ex: LiU:s lokaler). Det är viktigt att utskott som bokar
håller koll på vilka regler som gäller och försäkrar sig om att vi inte inte får problem med
avbokningar. Läs igenom kontrakten noga.

Notera att enligt pandemilagen är det i nuläget (2021-05-18) förbjudet att vara fler än 8
personer på privata fester eller möten som hålls i föreningslokaler och andra lokaler man kan
hyra.
----------

----------
Beslut 6

Alla fysiska event måste ha handsprit. Det ska vara väl utspritt i lokalen så att man inte
behöver trängas för att få sprita händerna. Detta ska noteras i budgetförslag.



Vi har köpt in väldigt mycket handsprit så det här ska inte vara ett problem under våren.
Handspriten finns i rydsförrådet.

Styrelsen rekommenderar att i första hand planera för online-event. Det är mycket lättare att
stega upp ett event till fysiskt än det är att stega ner det till online. LiU och LinTek har
uttryckt att de även stöttar digitala event som kräver att 2-3 personer ses för att t.ex. göra en
livestream.
----------


