Protokoll
Studiemiljökommitén
Datum:

15 Oktober 2013

Tid:

16.30

Plats:
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Kallade:

HSSO, SSO, STUK SO, LS SK, TKL SO

Närvarande:

Mattias Nordin (Maskinteknologsektionen),
Johan Albihn (TKL),
Linus Persson (STUK),
Jennie Larsson (Geosektionen),
Pari Taheri (Juridiska föreningen)
Adam Viebke (I-sektionen)
Agnes von Rosen (SNS-sektionen)
Ronny Peterson (SHOL)
Robin Enér (Ekonomsektionen)
Gerd Lund (Studenthälsan)
Lars-Olof Nygård (Previa)

1. Mötet öppnas
2. Dagordningen godkänns
3. Linus Persson väljs till sekreterare
4. Närvaro samt presentation av alla sker.
5. Föregående mötesprotokoll. Ordförande går igenom föregående mötesprotokoll från
2013 09 16.
• Uppstartas möte för att komma igång med det nya året, mikrovågsugns frågan
diskuterades
• Lägga föregående Protokoll 2013 09 16 till handlingarna
6. Rapportering från AMG – Skriftlig rapport gick ut tillsammans med kallelse.

• En mall för skyddsronder – Ska vara anpassade efter de miljöer som de avser men
konsekventa så att det kontinuitet i arbetet.
• Ljusbord i A-labb – Bör vara åtgärdat provisoriskt genom att låna bord från Teknisk Design. Men måste fixas ordentligt då det är en arbetsplatsfråga bör lyftas
med UO (TKL).
• SBN´s personalrum går detta att använda som studieplats
• Fallolyckor på Regnbågsallén, en utredning håller på att genomföras för att utreda om de går att förhindra i framtiden.
7. Rapportering från STUK
• Håller på att se över datum för att genomföra en skyddsrond.
• Bör kika på möjligheten att införskaffa nya sopskyfflar för att kunna hantera krossat glas. Även ta en titt på ljudnivåer under en nattklubbskväll
8. Rapport från SSO
• Geo
o Belysning i Gelbe, åtgärdat men inte tillräckligt
o Eluttag under trappor i F-huset för att använda utrymmet som studieplats samt se över belysning
o Trasiga mikrofoner i C305, AMK kollar på en lösning att byta system
o Trasiga stolar i datasalarna i F-400 korridoren.
• SNS
• Ekonomsektionen
o Belysningen i Gelbe är bristfällig kvällstid då lokalen lånas för festligheter
• I-sektionen
o Luften i C305 är fortfarande dåligt stundtals
o Måste det finnas två system med kortläsare för dörrar, det bör undersökas om att bara anamma ett system och konsekvent använda det till alla
lokaler
• JF
o Respekt lös ljudnivå på biblioteket

o Brist på studieplatser
• Maskin
o Det bör undersökas om man kan göra en upphöjning på golv för att underlätta undervisning i klassrum. Det är svårt att se lärare och tavla från
de bakre raderna.
• SHOL
o Brist på mikrovågsugnar i B-huset, bör utredas om det placera ut dessa
vid utrymmet vid bibliotekkafeterian

9. Beskrivning av SSO:s postspecifika uppgifter
Diskussion om vilka uppgifter som är gemensamma bland SSO
• SMK
• Handikappanpassning
• Skyddsronder
De uppgifter som skiljer sig i mellan sektionerna är att några har ansvar som sekreterare
och 6-mästare.
Sedan så kollas det på möjligheten inom TKL att få med SSO på UBS-råden för att
kunna ta del av miljöfrågor som dyker upp bland programråden
10. Sektioner från LS
Det har varit svårt att nå ut med information om möten och sammankomster till sektionerna under LS. Detta ska ha berott på ett problem med LTU´s maillistor att göra
detta ska nu ha varit åtgärdat
11. Budget SMK
Hur är budgeten fördelad och vad ska det göras för dessa pengar. Gemensamt så ställde
alla sig positiva till någon form av teambuilding aktivitet. T.ex. en gemensam middag,
det pratade om att kanske köpa in ett representationsplagg. TKL får som ansvar för att
kolla upp budget för de olika kårerna och eventuella skillnader.
LS – 1500kr
TKL – 3000kr
+ 127 * 6 = 736 (för t.ex. teambuilding för respektive SSO)

12. Övriga frågor
Inga övriga frågor
13. Åtgärder inför nästa möte
Fortsätta jobba med frågan om microvågsugnar
Samt se över budgeten (Åtgärdat se punkt 11)
Nästa möte kommer att vara Måndagen den 18 November kl 16:30, lokal kommer att
meddelas i kallelsen.
14. Mötet avslutas

