Protokoll
Studiemiljökommitén
Datum:

12 maj 2014

Tid:

16.30

Plats:

C341

Kallade:

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

Närvarande:

Mattias Nordin (Maskinteknologsektionen),
Johan Albihn (TKL),
Annika Karlsson (LS)
Tina Hortlund (I-sektionen),
Axel Flodin Vacher (Geosektionen),
Per Lund (SNS-sektionen)
Gerd Lund (Studenthälsan)
Lars-Olof Nygård (Previa)
Tinna Hemmingsson (PuSS)
Markus Wickbom (TKL)
Martin Divak (Datasektionen)
Christian Uhlan (Datasektionen)
Johan Koskinen (TKL)

1. Mötet öppnas 16:30.
2. Dagordningen godkänns
3. Johan Koskinen väljs till sekreterare
4. Närvaro samt presentation av alla sker.
5. Föregående mötesprotokoll är inte klart.
6. Rapport från AMK
• Det togs upp var och hur man skall rapportera olyckor/tillbud under praktik, på väg till
skolan och liknande.
• Införa pantstationer för att hålla obehöriga från att samla in den i skolan.
• Sektioner under LS har problem att förvara sina saker då de inte har några lokaler, skulle
kollas vidare på.

7. Rapportering från AMG
• Man skall ta tag i det med pantstationerna inom kort
• Har varit tillbud på en mikrovågsugn där en student fått en rejäl stöt. Nya mikrovågsugnar har beställts.
• Sorteringsmöbler på hjul har börjat rullas ut. En utvärdering skall göras efter en stund
och se om det är värt att skaffa in fler.
• Uppföljning efter utlåning utav Gelbe, städningen skall kollas och är det ostädat blir ansvarig tillsagd/betalningsskyldig. G4S ska kolla dagen efter och kontakta ansvarig därefter.
• Osäkert om det har anställts några fler städare som det sagts för 2 år sedan.
• A-huset kommer vara byggarbetsplats i 18 månader från augusti.

8. Rapport från HSSO
• Överlämning pågår.
• Ombyggnationer:
i. A-huset börjar i augusti
ii. F-huset oklart, men försöker få dem att också börja då
iii. Gelbe också oklart, men försöker pusha för att få det i augusti också
iv. D-huset är inte bestämt, öppen diskussion kommer hållas 15e maj. D-200 salarna kommer vara serverhallar medans A-huset byggs om.
• Studentskåp hur det skall göras och hur det skall gå till är oklart, men de skall användas
av studenter som måste resa mycket och läser materialtunga (bildligt talat) kurser. En
test skall försöka göras vid studiestarten.
• Det nedbrunna huset på klint är uppbyggt igen, ett 4e hus skall vara klart tills studiestart
och ett 5e till julen. 120 nya lägenheter skall då vara klara till studiestarten.
• 260 lägenheter till sommaren 2015 på gamla skogsparkeringen bakom E-huset, vissa för
forskare men de flesta till studenter.

9. Rapport från skyddsrond
•
•
•
•

Önskemål om att sladdar och skarvdosor ligger på golvet.
Biblioteket vill ha utbildning på hjärtstartaren utanför bibblan.
Luktar mat i bibblan, akademiska ska kolla på ventilationen
Angående platsbelysningen så skall akademiska göra en genomgång på alla lokaler innan
studiestarten
• Akademiska har fixat solskydd i biblioteket mot alfahuset för att det blir varmt
• På hyllan i bibblan så kommer man kunna låna lampor tills de har fixat något mer permanent då det är för mörkt eftersom lamporna sitter alldeles för högt upp.
• Skyddsrond är kallad för tryckeriet och SBN.

10. Rapportering från STUK
• Ej närvarande.
11. Rapport från SSO
SNS
• Inget att rapportera

PuSS
• Lite gammalmodigt i vissa av deras föreläsningsansvariga. Studierummen skall vara mer
som personalrummen, mer avskiljare mellan platserna.

Geo
• Railparken skulle vara trevligt om man kunde ha ett par bord för att kunna plugga i
varmare väder
• Golv och dörrmarkeringar i katakomberna för att se var uppgångarna finns.
• Få katakomberna att se lite mysigare ut då de känns väldigt tråkiga.
• Eko i korridoren utanför kåridoren.
• Fixa rengöringsschema för kaffemaskinerna på skolan då ibland hamnar kaffeklumpar i
kaffet vilket är rätt äckligt.
• Möte om utomhusmiljön på regnbågsallén, har hållit rum. Ingen rapport har dock
kommit ut ännu.
• Skall prata med Toyne om cykelställen på regnbågsallén.
• Skaffa någon typ av trafikspegel vid D-huset så man inte cyklar in i varandra.
• Tagit tag i att fixa lamporna vid arkitektlabbet.

Maskin
• Förra tentaperioden pratades det med väktare som sa att det fanns ungdomsgäng som
sprang omkring och snodde saker på skolan. Släpp därför aldrig in någon man inte
tycker känns som en student eller helst någon alls man inte känner igen.

Data
• Man tar in många studenter för att få ett högre takbelopp av staten, man har sänkt intaget
något men det kommer bli många bostadslösa som vanligt.
• Finns lokaler mot Boden som man skulle kunna göra om till massor av studentboenden.

12. Övriga frågor
• Det bör vara mycket bättre information om att man inte får ta med nötter till tentamen.
Biblioteksfiket säljer massor med saker som innehåller nötter. Bör ta med det upp på en
högre nivå för att försöka få totalförbud eller liknande.
• Policydokument angående arbetsmiljö finns inte att tillgå på någon bra sida. Oklart om
det är en miljöpolicy från 1997 eller 2013 som gäller.
• Försökt arbeta med att få in information från studenter för att kunna överse studievägledare och liknande centrala utvecklingar/omarbetningar.

13. Mötet avslutas 17:35

