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Studiemiljökommitén
Datum:
Tid: 15:00
Plats: C341
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24 November 2014
HSSO, SSO, STUK SO, TKL SO, LS Projektledare

Markus Wickbom (HSSO)
Johan Koskinen (SO)
Lars-Olof Nygård (Previa)
Sara Larsson (I-sektionen)
Amanda Westerlund (I-sektione)
Christian Uhlan (Datasektionen)
Per Lund (Projektledare LS)
Lisa Andersson (Maskinteknologsektionen)
Helena Samuelsson (SHoL)
Tinna Hemmingsson (PuSS)
Matilda Dahlström (SNS)

1. Mötet förklaras öppnat 15:01.
2. Dagordningens godkändes i ursprungligt skick.
3. Per Lund valdes till sekreterare.
4. Folk var närvarande.
5. Föregående mötesprotokoll godkänt.
6.

Rapport från AMK
Ingen rapport.

7.

Rapport från AMG
Ingen rapport.

8.

Rapport från Skyddsrond
Ingen rapport.

9.

Rapport från STUK
Ingen rapport

10. Rapport från SSO

HSSO
Det planeras införskaffa fler mikrovågsugnar. 8st till E-huset. 8st till Gelbe.
Man planerar även att bygga ett mikroland i C-huset.
Man ska försöka anordna en skyddsrond för studentytorna, detta måste först gå
igenom AMG.
HR-gruppen planerar en utbildning för skyddsombud efter nyår.
A-Huset
Byggnationerna fortsätter pågå.
Man har haft möte kring vilken konst som ska sättas upp i huset.
HSSO ska undersöka om det finns möjlighet att anordna fler möten angående
konsten och om fler studerandeskyddsombud får medverka på mötena.
Gelbe
Man ska renovera och bygga om i Gelbe under sommaren 2015. Det kommer
även att byggas en ny hörsal i samband med renoveringen.
F-huset
Det gamla fikarummet kommer att byggas om till en studieplats. Man planerar
att börja ombyggnationerna under jul och vara klar i mars/april men detta är fortfarande oklart.
HSSO har kontaktat Christina som är ansvarig för funktionshinder på LTU.
I-Sektionen
Studenter tycker att det är kyligt i C-huset och i Centrumrestaurangen.
SNS
Inget att rapportera.
Maskinsektionen
Studenter anser att det är svårt navigera sig i A-huset. Man skulle vilja bli bättre
informerade om hur vart man kan gå.
SHoL
Man undrar vad som kommer hända med det gamla köket som nu står tomt.
Det finns tomma ytor i D-huset som man vill ha studieplatser på, man tror att det
är kring D700/D400.
I lilla D-huset så finns det tomma kontor som man skulle vilja ha som grupprum
för studenter.
Wifi i D-huset är dåligt.

Datasektionen
Man anser att det är mycket problem kring byggnationerna i A-huset.
Man tycker även att det är kyligt i A-huset.
Man vill ha klarhet i vad som gäller vid brandlarm under tentamen.
PuSS
Studenter anser att det är kyligt i datasalarna i B-huset.
11. Övriga ärenden
Arbetsmiljöpolicyn vill studenterna ha lättare tillgång till. Man vill även få vara med och utforma policyn.

	
  

Man önskar att man satt upp lappar på ställen där Wifi inte är tillgängligt, i D-huset.
12. Mötets avslutas 15:36.

