Kallelse till studiemiljökommittémöte nr. 03 VT 2018
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15:00
C341

Dagordning
1. Mötets öppnande
Mötet öppnas 15:03.
Johan Jatko, Teknologkåren, utses till mötesordförande.

2. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes av mötet, med följande ändringar:
- Tillägg av ”Lokalregler och riktlinjer” under 11. Övriga ärenden.

3. Val av sekreterare
Tova Nilsson, Teknologkåren, utses till mötessekreterare.

4. Närvaro
Huvudstuderandeskyddsombud, Teknologkåren
Sociala enhetens ordförande, Teknologkåren
Projektledare, Luleå Studentkår
Sektionen för Industriell ekonomi
Maskinteknologsektionen
Sektionen för psykologi och sociologi
Ekonomsektionen
Juridiska sektionen
Piteå studentsektion

5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll för SMK 2, 2017-11-20, läggs till handlingarna.

6. Rapport från AMK
Gick igenom protokollet som skickades ut i handlingarna. Inga större anmärkningar.
Förhoppning om att få med Skellefteå och Kiruna i SMK, då de campus delvis
hanteras av AMK i Luleå.

7. Rapport från AMG
Gick igenom protokollet som skickades ut i handlingarna. Diskussion kring att ha en
kurs/lathund i felanmälan för studenter, då fler felanmälningar efterfrågas från
diverse instanser. En tanke är att placera ut QR-koder för att underlätta processen
att felanmäla. Den gemensamma ingången är förhoppningsvis det framtida svaret
på problemet. Den framtida lathunden kan sedan spridas via kårerna och
sektionernas kommunikationskanaler, samt informationsskärmar. För lathunden
behövs grafiskt material samt ett enkelt sätt på hur man strukturerar en felanmälan.
SMK kommer överens om att vi ska försöka hantera alla ärenden så att studenter
kontakta sina skyddsombud under sektionerna, och sektionerna kopplar in kårerna
vid behov.

8. Rapport från Skyddsrond
Labbsalar: Skyddsrond i SBN:s labblokaler genomförd. Har inte genomförts en
skyddsrond på ungefär 5-6 år vilket har genererat en rad problem, bland annat med
icke märkta nödutgångar. Många brister antecknades, men har ännu inte fått något
protokoll för denna skyddsrond.
Biblioteket: Skyddsrond i biblioteket genomförd med väldigt få anmärkningar. Luften
mätt i samtliga grupprum, luftmängden är korrekt.

9. Rapport från HSSO
•
•
•
•
•
•
•
•

Alla relevanta dokument från internwebben ska flyttas till studentwebben.
Vi, TKL och LS, har placerat ut nya eluttag i A-huset. Vet inte hur långt i
processen LTU är i dagsläget.
Skyddsombudsutbildning 27/2 för de som inte närvarade på utbildningen
hösten 2017.
Fått in felanmälningar gällande regnbågsallen. Uppmanar att felanmäla alla
anmärkningar om regnbågsallen till Akademiska Hus.
Om det är problem i och med ombyggnationerna uppmanas SSO att anmäla
till LTU Inre och Yttre Miljö.
Vi vill öka samarbetet mellan lokala skyddsombud och SSO.
Anmärkningar gällande Kunskapens Bro ska felanmälas till kommunen.
Går igenom vad som togs upp vid möte med skyddsombud på LTU
(protokollet skickades ut i handlingarna).

10. Rapport från SSO
Piteå studentsektion:
• Har inte medverkat på några skyddsronder så samtliga ligger under
lektionstid. Kårerna informerar om att SSO måste, enligt lag, få godkänd
frånvaro från lektioner med rätt till ersättning av lektionens innehåll.
• Har inte fått in några felanmälningar. Tror att en lathund för felanmälningar
kan göra det enklare för studenter.
Juridiska sektionen:
• Har inte varit på någon skyddsrond.
• Har inte fått in några felanmälningar

Maskinteknologsektionen:
• Har inte fått in några felanmälningar.
• Problem med datasalar. Väldigt dålig luft i datasalarna vid E-500. Många
datasalar har börjat låsas vilket gör att man inte kan komma in i dem, detta
pga att institutionerna låser sina salar.
• Börjat jobba med jämställdhet.
Sektionen för Industriell ekonomi:
• Har skickat in många anmälningar, angående stolar, etc.
• Har efterfrågat ”skärmskydd” mellan borden uppe på hyllan, C-huset.
• Felanmält trasiga micros samt trasiga bord i E243.
Sektionen för psykologi och sociologi:
• Har inte fått in några felanmälningar.
• Uppmärksammar att det är kallt i A-huset. Uppmanas att felanmäla.
Ekonomsektionen:
• Har inte medverkat på några skyddsronder.
• Har inte fått in några felanmälningar.

11. Övriga ärenden
- Användning av Trello för uppföljning
Alla sektioner förutom I-sektionen har fått inloggningsuppgifter till Trello. SSO får
kolla vidare på detta själv till nästa SMK, då vi kommer gå igenom det mer grundligt.
- Lokalregler och riktlinjer
Informerar om den remiss som ligger ute just nu, angående nya lokalregler och
riktlinjer. Ber om att få in åsikter från sektionerna, för att kunna skicka vidare till LTU
Inre och Yttre Miljö.

12. Mötets avslutande
Mötet avslutas 16:52.

