Protokoll
Studiemiljökommitén
Datum:

9 december 2013

Tid:

16.30

Plats:

C341

Kallade:

HSSO, SSO, STUK SO, LS SK, TKL SO

Närvarande:

Mattias Nordin (Maskinteknologsektionen),
Johan Albihn (TKL),
Tina Hortlund (I-sektionen),
Adam Viebke (I-sektionen),
Jennie Larsson (Geosektionen),
Axel Flodin Vacher (Geosektionen),
Per Lund (SNS-sektionen)
Agnes von Rosen (SNS-sektionen)
Martin Divak (Datasektionen)
Gerd Lund (Studenthälsan)
Lars-Olof Nygård (Previa)

1. Mötet öppnas
2. Dagordningen godkänns
3. Martin Divak väljs till sekreterare
4. Närvaro samt presentation av alla sker.
5. Föregående mötesprotokoll gick igenom.
6. Rapport från AMK
• Bullermätningar gjorda i Piteå på 104 dB. Musikstudenter behöver hörselskydd.
Max 20min utan skydd.
o 40-50% av lärare har tinnitus. Blir mer än 20 minuter per arbetsdag när
man går från rum till rum.

o Maria Kero gör mätningar för att jämföra mellan nya och gamla studenter på musikhögskolan.
• Uppföljning har inte funkat angående personalstyrka på lokalvårdare.
7. Rapportering från AMG – Skriftlig rapport gick ut tillsammans med kallelse.
• Ritborden för arkitektur har tillkommit.
• Nattvandring med akademiska hus.
• Byggnationer överallt. Strax A-huset och C-huset.
• Toaletter för funktionhindrade. Svårt att nå pappersrullar.
• Likabehandlingspolicy. En kille anställdes som slutat. Förslag: hitta en alumn
inom rättsvetenskap/psykologi.
• B192 Ofräsch och kall. Golvet är obra. Handikappanpassning är på tal om. Finns
ingen vettig budget.
8. Rapportering från STUK
• STUK var ej närvarande, men hälsar att allt rullar på.
9. Rapport från SSO
Data
• Inget att rapportera
Geo
• Studentkommentarer på en workshop. Diskussionsstationer för olika poster.
Lyckat event.
• Det är kallt ibland.
• Micro
• Skåp vill vi ha.
• Studieplatser inte så bra. Soffor i korridoren.
• Röda sofforna i C-huset. Det ekar.
• Avsaknad av tysta studieplatser.
• Kladdigt på borden i Centrumrestaurangen.

• Trasiga eluttag på hyllan. Är felanmält.
• Studiemiljö bör vara moment i kursutvärdering.
• Omregistreringsystem är trasigt.
• Information om kurser är torftligt. Kurswikin finns. Kontakta lärare går.
• Får man äntligen kontakt med institution så skickas man bara runt.
Maskin
• Byggs det en ny datasal i E-huset?
• Möte med IT-samordnarna. Vi vill att man ska kunna jobba utanför labbsalarna.
I
• Konferans på KTH. Träffat andra Iare.
• Datasalarna.
SNS
• Rolf ville vara med på SMK. Ej närvarande. Pantholkar lät intressant.
10. Övriga frågor
• 3000 kr. Pengar till förfogande. Ingen gräns så länge det är rimligt.
• Köpa in mikrovågsugnar.
• Något för sektionslokaler? De har ju micros.
o Förslag:

11. Mötet avslutas



Representanter från olika sektioner kan hålla fällan öppet hela veckan.



XPel och STV har i första hand microland bredvid fällan (under A-huset).

