Kallelse till studiemiljökommittémöte nr. 02 HT 2017
Datum:

2017-11-20

Tid:
Plats:

16:30
C341

Dagordning

1.

Mötets öppnande
Mötet öppnar 16:36

2.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes av mötet.

3.

Val av sekreterare
Christina Källkrans, SMBS Datasektionen, valdes till sekreterare.

4.

Närvaro
Huvundstuderandeskyddsombud TKL
Huvudstuderandeskyddsombud LS
Datasektionen
Maskinteknologsektionen
Ekonomsektionen
Sektionen för Industriell ekonomi
System, Nytta och Samhällssektionen
Sektionen för psykologi och sociologi

5.

Föregående mötesprotokoll
Har kollats igenom. Inget speciellt att följa upp.

6.

Rapport från AMK
LTU ska se över uppföljning av skydds- och brandronder.

Brandskyddsronder har ej genomförts nästan någonstans på campus. Det har
diskuterats hur man ska se till att dessa ronder genomförs.
Sjukfrånvaro mäts endast på anställda. Man vet inget om studenterna, då det inte går
att få fram någon statistik.
Miljöflygeln i F är återställd.
Akademiska Hus ska gå igenom de olika husen på campus för att få en förståelse för
vilka underhållsbehov som finns.
Viktigt att folk rapporterar in problem de känner på campus, då det kan vara dålig
ventilation, mögel, med mera, som man måste hitta.

7.

Rapport från AMG
Protokoll ej inkommit.

8.

Rapport från Skyddsrond
Inga har genomförts.

9.

Rapport från STUK

10. Rapport från HSSO
Glasplattor i microlanden blir stulna, LTU försöker ersätta.
Rapporter om pipljud i C305, har inte fått nå mer.
LTU kollar på att flytta ut KKL från D-huset. D500-korridoren och lilla D-huset
har det gjorts miljöprover i, svar ej inkomna än.
Mycket dokument ligger på internwebb ej tillgängliga för studenter. Ska gå igenom
internwebb och leta fram bra saker som studenter bör få tillgång till.
Lilla D-huset/Delta/Centek, kontrakt ska sägas upp. Korsningen ska flyttas till
dramasalen. TKL kollar på att flytta sektionslokaler till lilla d-huset istället för att
riva kontraktet.
B-huset: Akademiska Hus ska byta till rostfritt tak. Klart våren 2018. Flera etapper.
B-192 avstängd t.o.m. vecka 47. All information ligger på personalwebben.
11. Rapport från SSO
Data:
Ytterdörr i A-huset behöver dörrstopp.
SPS:
F-huset:
Bergrummet, dålig sophantering. Borden går ej att fällas ner.
Dåligt med eluttag.
F431, bord trasiga eller sega att fälla ner.
Fler kärl till pant, och bättre sophantering.
Kårerna ser över panten.
Maskin:
Tallrikar i mikrovågsugnar saknas i A-huset.
Behövs fler eluttag i A-huset vid bord i mitten.

Dålig luft i salar i A1100-korridoren.
Hög ljudnivå i stora delar av A-huset.
SNS:
Eluttag trasiga/inte kopplade i A-huset.
Saknar knappar i vissa mikrovågsugnar i A-huset.
Lampor i A3024 släcker sig för ofta.
Ekonomsektionen:
A3011 uttag utan ström. Finns ingen kabel dragen.
Biblioteket övervåningen, uttag fungerar inte.
Har också fått in rapporter om trasiga mikrovågsugnar i A-torget.
Belysning i A-huset behöver timer istället för sensorer.
I-sektionen:
Kallt på övervåningen i Alfa-huset.
Trasiga stolar i A-huset.
Mikrovågsugnar i C-huset och A-huset är trasiga, smutsiga, och fattas glas.
A-huset:
Städning under tenta-p. Även på toaletter. Vem ska städa?
Bristfällig ventilation.

12. Övriga ärenden
A3024 varning att projektorlampan bör bytas.
• Gemensam ärendehantering och uppföljning
Ombuden ska lägga upp ärenden i Trello (utan insändares uppgifter), och
följa upp ärenden där. Skapar bättre uppföljning.
• Mycket intern LTU-information som inte publiceras för oss/studenter.
Som nämnts ovan så ska kårerna kolla på det.
13. Mötets avslutande
Mötet avslutades 17:37.

