Kallelse till studiemiljökommittémöte nr. 04 VT 2018
Datum:

2018-05-02

Tid:
Plats:

14:00
C341

Dagordning

1.
2.

Mötets öppnande
Mötet öppnar 14:04.
Dagordningens godkännande

Mötet väljer att godkänna dagordningen.
3.

Val av sekreterare

Mötet väljer Studiemiljöbevakningssamordnare för Datasektionen till
mötessekreterare.
4.

Närvaro

Projektledare Luleå Studentkår
Blivande kommunikationsansvarig, Sektionen för industriell ekonomi
Studerandeskyddsombud och sekreterare, Maskinteknologsektionen
Studiesocialt ansvarig, SPS
Studiemiljöbevakningssamordnare, Datasektionen
Studerandeskyddsombud, Geosektionen
Sociala enhetens ordförande, Teknologkåren
Huvudstuderandeskyddsombud, Teknologkåren
Studiesocialt ansvarig, Juridiska föreningen
5.

Föregående mötesprotokoll

Mötet beslutade om att lägga protokollet till handlingarna.
6.

Rapport från AMK

LTU har ett nytt huvudskyddsombud.
Avrapportering av lokaler:

Gelbe ska ombyggnationer påbörjas inom kort.
Lilla D-huset kollas på att göras till ett “Studenternas hus”.
Rapporter om problem med ventilation under tentamen tas upp av
doktorandernas skyddsombud.
Teknologkåren föreslår närmare samarbete mellan studerandeskyddsombud
och lokal skyddsombud på LTU.

7.

Rapport från AMG

8.

Rapport från Skyddsrond
SRT skyddsrond hade inget nämnvärt att rapportera. Anmälda ärenden togs upp på
ronden.
ETS gick igenom datasalar i A-huset där ventilation är dålig, togs vidare.
TVM hade inget nämnvärt att rapportera.
HLV kallade till skyddsrond men gick inte igenom studentutrymmen.

9.

Rapport från HSSO
Studenter vet inte vart de ska anmäla fel till.
SMK har fått igenom att LTU ska lösa problemet med VGA-adaptrar. LTU ska byta
ut till trådlösa system för att undvika kabel, på test i biblioteket.
Lokalregler, vi har fått igenom vissa ändringar i de föreslagna lokalreglerna, men alla
hus stängda 06-23 gäller fortfarande. Oklart när det ska tas beslut om.
LTU har beställt 30 större sopkorgar som kommer finnas utanför lärosalarna (samt
pratat om att ta bort de inne i lärosalarna för att minska lukt).
LTU och kårerna har fixat många fler uttag i A-husets studieplatser.
Man bör göra en enkät för att höra vart man vill ha fler uttag på.

10. Rapport från SSO
Juridiska föreningen
Har skickat ut till medlemmar att man kan göra anmälningar till
studerandeskyddsombuden.
Maskinteknologsektionen
Kompostpåsen i Unika boxen i A-huset är ingen kompostpåse.
Jämställdhet, Mångfald, Likabehandling borde jobbas mer på hos kårerna och
sektionerna. Föreslår att SMK bör utvecklas för att täcka in det.
SPS
Har haft årsstämma, och har problem att få engagerat folk.
Har varit med på programråd då studiemiljöproblem tas upp där.
Datasektionen
Felanmält dålig lukt i robotlabb/projektsalen.
Felanmäl via HSSO, mikrolanden har för dålig sophantering. Blir fullt hela tiden.
Geosektionen
Inget att rapportera.

11. Övriga ärenden
Eventuellt SMK 5 för att ta med efterträdare och prata överlämning.
Nästan ingen använder Trello som tänkt. Konceptet bör utvecklas och en bättre
introduktion bör ges. Bör tas med i överlämning.
12. Mötets avslutande
Mötet avslutades 15:18.

