Protokoll
Studiemiljökommitén
Datum:
Tid: 15:03
Plats: C341
Kallade:
Närvarande:

2 Oktober 2014
HSSO, SSO, STUK SO, TKL SO, LS Projektledare

Markus Wickbom (HSSO)
Johan Koskinen (SO)
Lars-Olof Nygård (Previa)
Sara Larsson (I-sektionen)
Christian Uhlan (Datasektionen)
Per Lund (Projektledare LS)
Lisa Andersson (Maskinteknologsektionen)
Matilda Dahlström (SNS)

1. Mötet förklaras öppnat 15:03.
2. Dagordningens godkändes i ursprungligt skick.
3. Johan Koskinen valdes till sekreterare.
4. Folk va närvarande.
5. Föregående mötesprotokoll godkänt.
6.

Rapport från AMK
• Främst strategiska frågor kring arbetsmiljö.
• Projektet ”Systematisk arbetsmiljö” har avslutats från LTUs sida, fortsatt arbete
med detta sker inom ordinarie verksamhet.
• Likabehandlingsarbetet fortgår med kommentarer om att det inte finns någon
handlingsplan för hur arbetet skall ske.

7.

Rapport från AMG
• Pantstationer har undersökts en hel del och fortsätter undersökas.
• B192 skall börja byggas om under sommaren 2015.
• Campusplanen 2025 togs upp.
• Problem med att folk ställer sina cyklar nära ingångarna istället för i cykelställen.
• Ventilationen i C-huset är undermålig men pengarna finns inte i dagsläger.
• Papperskorgar, varianterna som för näravarande finns i ljusgården bör implementeras på övriga ställen också.

•
•
•
•

Utbildning för SSOer, Marie Asplund skall se till att alla får en arbetsmiljöutbildning av universitetet.
Ombyggnationerna i A-huset är i full gång.
Studenterna har fått beröm för nolleperioden, har varit skött bra från vår sida
jämfört med tidigare.
Rutiner för städ av Gelbe gås igenom i dagsläget.

8.

Rapport från Skyddsrond
Det har inte varit någon skyddsrond än. Nästa är planerad 7/10 13:00 i A305.

9.

Rapport från STUK
STUK har i dagsläget inget skyddsombud, ingen rapport.

10. Rapport från SSO
Christian, de nya datorsalarna i B-huset är väldigt kalla (B1180a), annars lugnt.
Sara, väldigt långa köer till microvågsugnar i E-huset.
Lisa, skulle vilja ha mysigare lunchrum med trevliga möbler, väldigt varmt på hyllan,
inte ergonomiskt att sitta i datorsalarna, i e-huset är det lite dumt att de har flyttat
projektordukarna till hörnen av salarna.
Matilda, inget att rapportera, dåligt med input från de andra studenterna på programmet.
11. Övriga ärenden
Oklart med rutiner kring olycksfall/tillbud.
Hurdan är det med strukturen.
12. Mötets avslutas 15:38.
Nästsa SMK, måndag 24 november 15:00

