Kallelse till studiemiljökommittémöte nr. 01 HT 2017
Datum:

2017-09-18

Tid:
Plats:

13:00
C341

Dagordning

1.

Mötets öppnande

2.

Dagordningens godkännande

Mötet öppnar 13:01.
Mötet beslutar att godkänna dagordningen.
3.

Val av sekreterare

4.

Närvaro

Geosektionen
Datasektionen
Maskinteknologsektionen
Sektionen för psykologi och sociologi
System-Nytta och Samhällssektionen
Juridiska föreningen
Projektledare LS
Sociala enhetens ordförande TKL
Huvudstuderandeskyddsombud TKL
5.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll togs upp och godkändes

6.

Rapport från AMK
Uppföljning från tidigare AMK, arbetet med Gelbe fortgår och kårena är med
i planeringen.

7.

Rapport från AMG
Efterfestlokalerna behöver rensa tejp från golv som leder till deras lokaler,
annars kommer LTU att börja debitera. Alternativ är att måla på väggarna.

8.

Rapport från Skyddsrond
Ingen skyddsrond har hållits under sommaren.

9.

Rapport från STUK
Närvarade inte.

10. Rapport från HSSO
Behövs fler eluttag vid Hajen.
Skaffa whiteboard till A1302
Fler VGA till HDMI adaptrar. Finns en just nu.
Stämma av städning på tenta-p.
Större miljöstationer.
Stängda hus på nätterna, studenterna kommer inte in med kort. Dålig idé,
eftersom resurser för respektive institution finns utspridda över alla husen.
Vilka ska stängas? Kamera på LTU?
Bäst med lås på husen hela tiden (studenterna kommer fortfarande in med
kort). Personligt sms kod som man får för vissa tider.
Skyddsrunda för SBN
Mer skåp för studenter? Nyckelskåp med med utlämning? Undersökning för
att se hur många som vill ha skåp. Ville ej ha Piteå skåpen.
Projektskåp.
Långtidshyrning av skåp.
Bevakande punkter:
Program över datorlicenser.
Speglar i katakomberna. Hör med folk som använder lokalerna intill om det
hjälper eller om det märkts.
11. Rapport från SSO
Geosektionen
Inget att tillägga
Datasektionen
A-huset:
Grupprummen i A huset så finns det ingen luft tillgång. Detta
gäller då rum A2032 och alla andra små rum i A huset.
Ljudisolering i grupprum, man hör andra
Ventilation i hela A-huset upplevs som bristande.
Kvavt i datalabbsal.
Dålig luft och luktar illa i labbsalen A1203.
Se över mikron.

Behövs fler eluttag i unikaboxen.
Dom små lamporna ut med väggen (vid unikaboxen) blinkar så
som glapp kontakt.
B-huset:
Stolarna i B-huset vid studenttorget. Många trasiga/knäckta.
C-huset:
Skata i c-huset som inte vill ut. Åtgärdat.
E-huset:
VGA-kablar i E-huset. Vill ha HDMI.
Övergående ärenden:
Gelbe. Ska byggas om. Oklart när.
Maskinteknologsektionen:
Silverfiskar vid LKAB vid toan.
Stolar i A-huset går sönder vid ryggen.
Ventilation vid helger efterfrågas.
Borden vid A-huset vid fiket är kladdiga.
System-Nytta och samhällssektionen:
Microlandet i A-huset, många fungerar inte.
Sterila tentasalar för allergiker kan vara ett alternativ till allergifrågan.
Studenter blir dåsiga i LKAB-salen.
Vissa grupprum finns inte med på TimeEdit. A2000 korridoren till exempel
(vissa rum i A2000).
Juridiska föreningen:
Går inte att avboka grupprum efter att man har bokat dem

12. Övriga ärenden
Grupprum i D-huset finns inte heller med i TimeEdit. D400 korridoren
Spåna på ett system så att studenter snabbt kan rapportera in genom app. Ta
kort, peka ut på karta, och anmäla.
D-huset: Oklart när något händer med detta? Astmatiker har börjat få
problem och detta tas med till AMG.
13. Mötets avslutande
Mötet avslutades 14:30.

