Med anledning av pandemin covid-19 har styrelsen fattat beslut gällande hur sektionens
verksamhet
ska
bedrivas.
Maskinteknologsektionen
följer
de
riktlinjer,
rekommendationer och beslut som kommer från universitetet, myndigheter och
regeringen. På grund av spridningens utveckling samt ändrade rekommendationer har
styrelsen 20/21 reviderat tidigare beslut gällande sektionens verksamhet. Beslutet gäller
från och med 2020-09-11 och tills annat beslut fattas och meddelas.

Beslut / interna riktlinjer
Maskinteknologsektionen fattar nedanstående beslut med anledning av utvecklingen av
pandemin Covid-19. Dessa riktlinjer gäller tillsvidare och kan komma att uppdateras
inom kort. Vid specifika frågor som sektionsaktiv kontaktar ni i första hand er
styrelserepresentant. Vid frågor som sektionsmedlem kontaktar ni styret genom att
maila oss på styret@maskinteknologsektionen.se.
Med anledning av covid-19 beslutar maskinteknologsektionen att:
• Stålis används enbart till bokad sektionsverksamhet tillsvidare.
• TK återgår till ordinarie verksamhet, men med strikta rutiner för att minska
smittspridningen.
• Möten och sammankomster på mer än 50 personer fortsätter hållas digitalt.
• Varje utskott utser en ansvarig som håller sig uppdaterad på nya beslut från
styrelsen.
• Event med färre än 50 deltagare kan genomföras men med nya förhållningsregler
anpassade efter rådande situation.
• Arrangörer som beslutar att genomföra tillåtna event etablerar och förmedlar de
förhållningsregler som finns för eventet med hänsyn till minskning av smittspridning.
• Arrangörer till drop-in event och andra event där deltagarantalet är okänt ska skicka
ut en anmälan där alla som önskar delta föranmäler sig. Endast föranmälda personer
har rätt att delta.
•Om event arrangeras hos en tredje part gäller dennes restriktioner och
förhållningsregler.
•Det är inte tillåtet för en person att delta på event om personen ifråga uppvisar
sjukdomssymptom. Arrangören har rätt att neka personer som uppvisar
sjukdomssymtom till att delta på eventet.
•Interna, sociala aktiviteter inom utskotten / mindre grupper kan fortsätta men med
försiktighet.
•Långvariga (mer än ett par timmar) inomhusevenemang med nära kontakt bör
undvikas.

Slutligen vill styrelsen betona att riktlinjernas syfte är att stödja arbetet kring
hanteringen av pandemin covid-19. Det är naturligtvis ledsamt att event ställs in men
som organisation måste vi ta ansvar för att förhindra smittspridning. Att följa
riktlinjerna är i grund och botten att visa hänsyn och att ta ansvar för varandra. Vi
hoppas ni som sektionsaktiva och övriga sektionsmedlemmar delar detta
förhållningssätt.
För de grupper som har event för färre antal än 50 personer rekommenderas följande:
●
●
●
●
●
●

Säkerheten är alltid det viktigaste att tänka på när man arrangerar event.
Ha god kontakt och en öppen dialog med eventuella samarbetspartners.
Se över risken för ekonomiska förluster med att hålla eventet.
Se över möjlighet till att begränsa antalet deltagare och korta ner evenemanget.
Informera deltagarna i förväg om förutsättningarna för evenemanget.
Se över andra riskreducerande åtgärder.

Skäl till beslut
På grund av ändrade riktlinjer från regeringen och universitetet har styrelsen valt att
revidera tidigare beslut angående covid-19. Vi följer universitetets och myndigheters
beslut rörande sammankomster och tillställningar. Målet är att upprätthålla
verksamheten så gott det går men prioriteten är att ta ansvar över arbetet kring
minskning av smittspridning av covid-19. Åtgärder kan komma att ändras till följd av
pandemins utveckling.

