Sida 1 av 2

Hallands Nation
vid Lunds Universitet
Uppdaterad: 2019-01-20

Krishanteringspolicy för Hallands Nation
Det kan uppkomma oförutsedda situationer i vår verksamhet som drabbar medlem, boende, aktiv
eller annan i nationen central person som påverkar ett stort antal personer och som föranleder
aktivitet från nationens sida. Nationen är för många studenter en fast punkt i en hektisk
studentvärld och nationen måste vara rustad och förberedd att hantera uppkomna krissituationer
och erbjuda stöd och hjälp till berörda. För detta syfte finns det på Hallands Nation en
krishanteringspolicy och en krishanteringsplan. Policyns avsikt är att ge externa organisationer
insikt i hur nationen ska agera vid kriser samt vilka befattningshavare som har ansvar för vad.
Krishanteringsplanen är ett stöd för aktiva på nationen i deras arbete för att förebygga, hantera och
utvärdera kriser. Planen finns tillgänglig för de aktiva antingen på expeditionen eller genom kontakt
med quratelet.
I en krissituation är det viktigt att det finns ett stabilt ledarskap och att samordningen fungerar.
Därför är det quratelet och i första hand qurator som har det övergripande ansvaret. Det kan dock
vara så att quratelet inte är i Lund eller av någon anledning är oförmögna att leda arbetet, eller
behöver avlastning i arbetet. För detta syfte finns det en av nationskollegiet utsedd representant.
För eventuella uttalanden å nationens vägnar hänvisas alltid till quratelet eller till krisrepresentanten.
I första hand är det quratorns uppgift, men om denne inte kan nås kan även övriga delar av quratelet
kontaktas. Kontaktuppgifter till alla finns i slutet av denna policy.
Hallands Nation arbetar proaktivt med krishantering genom att varje termin utbilda sina aktiva i de
rutiner som finns vid olika sorters kriser. Vidare tillser quratelet och krisrepresentanten att dessa
rutiner är uppdaterade, aktuella och tillgängliga i krishanteringsplanen.
Vid en kris finns det i krishanteringsplanen checklistor för vissa typsituationer. I stort går dessa ut
på att hantera uppkomna situationer med målet att minimera skadeverkan, både fysisk och psykisk,
på de som berörs. Detta görs genom att strukturera sättet man inhämtar information, tar beslut
och kommunicerar både internt och externt. Skulle det vara så att nationen inte klarar av att hantera
situationen, finns det listor på vilka externa organisationer, till exempel studenthälsan eller
myndigheter, som finns tillgängliga.
Vad gäller kommunikationen, ska aldrig en enskild aktiv vid nationen behöva ta ansvar för något.
Denna roll faller på quratelet och krisrepresentanten. Det är också viktigt att all information som
lämnas ut är korrekt, och att den inte lämnas ut förrän alla berörda och anhöriga redan blivit
underrättade.
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Kontaktuppgifter
Qurator

Jasmine Elgh

0767 – 83 56 23

Proqurator ekonomi

Kelly Thorburn

0733 – 72 77 22

Proqurator social

Julia Forsgren

0709 – 67 74 05

Notarie

Freja Jakobsson

0723 – 94 57 35

PR-chef

Roxy Eghtesad

0764 – 46 35 99

Kollegiets representant vid krissituation

Gustaf Anderson

0768 - 78 57 68
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