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Viktor Fredholm

Mötet öppnas 20:15

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Möte med P.R.I.T. om att begränsa lokalkapaciteten i Hubben
● Intern workshop om mastermottagning

Diskussioner:
● “Begränsad lokalkapacitet i Hubben”

- Bakgrund:
- Tidigare har vi pratat om huruvida vi ska sätta en begränsning lägre en

brandkapacitet på antal personer som får vistas i Hubben, med tanke på
Corona.

- Rekommendationen från kåren är fortfarande 50/50-regeln, dvs 37
personer i hela Hubben.

- Hela förra läsåret och fram till nyligen var 50/50-regeln en
begränsningsregel och inte bara en rekommendation.

- Ska vi sätta en gräns i hubben, och hur ska den i så fall se ut?
- Diskussion:

- Om vi inte har någon gräns måste varje arrangör motivera hur många de
kan ta in (i riskbedömningen för arrangemanget)

- Om vi sätter en gräns som ska gälla utöver arr kan det vara svårt att se till
att det följs, eftersom ingen är direkt ansvarig utanför arrangemang.
Svårt att säga till folk att lämna hubben ifall gränsen går över, ingen har
ansvar
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- Skulle kunna ha olika mängd beroende på om det är arrangemang i bara
storhubben eller även kök och grupprum

- Om vi sätter en ganska hög gräns (~45-50) så kan det bli att arrangörer
försöker få in så många trots att det inte går utan trängsel

- Om vi sätter en låg gräns kan vi säga att arrangören ska skriva en utförlig
och bra riskanalys som motiverar en högre gräns för att eventuellt öka
mängden gäster

- Fyra olika förslag:
1. Strikt låg gräns
2. Strikt hög gräns
3. Olika begränsningar beroende på hur stor yta som arrangeras på
4. Låg gräns som går att argumentera upp med riskanalys

- Röstning om dessa:
1. -
2. -
3. -
4. 5 röster

- Röstning om ifall arrangörer ska vara med i begränsningen:
- Ja - 5 röster
- Nej - 0 röster

- Nya gränsen ligger på 37 personer i hela Hubben
- Beslut:

- Nya gränsen ligger på 37, inklusive arrangörer, men det finnas
möjlighet att argumentera upp antalet via en bra riskanalys

Mötet avslutas 21:00

_______________________
Förste justerare

Jacob Thorselius Pedersen

_______________________
Andre justerare
Viktor Fredholm
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