Protokoll
Studiemiljökommitén
Datum:

18 mars 2014

Tid:

16.30

Plats:

C341

Kallade:

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

Närvarande:

Mattias Nordin (Maskinteknologsektionen),
Johan Albihn (TKL),
Annika Karlsson (LS)
Tina Hortlund (I-sektionen),
Axel Flodin Vacher (Geosektionen),
Per Lund (SNS-sektionen)
Gerd Lund (Studenthälsan)
Lars-Olof Nygård (Previa)

1. Mötet öppnas
2. Dagordningen godkänns
3. Per Lund väljs till sekreterare
4. Närvaro samt presentation av alla sker.
5. Föregående mötesprotokoll är inte klart.
6. Rapport från AMK
• Tillbud och skador till och från arbetet kan anmälas, de ska undersökas.
• Studenter kränker lärare i kursutvärderingar.
• D-huset är snart klart, tidsplanen är att det ska börja bygga A-huset i augusti. F-huset ska
börjas i maj, D-huset ska påbörjas när A-huset har påbörjats.
• Smutsigt på toaletterna på måndagar enligt städpersonal.
• Titta på andra sätt för elever att utvärdera lärare.

7. Rapportering från AMG
• 25/2 var det AMG.

• B192 är inte fräsch, det ska åtgärdas. Man tittar bland annat på hur man kan göra det mer
handikapps främjande.
• Mikrovågsugnar och ventilation pratas det om fortafarande. Man tittar även på eluttag
• Stölder inträffar på bland annat bilar runt LTU.
• Fler cykelplattser behövs. Bakom E-huset undersöks.
• Bättre rökrutor behövs.
• Golv i C-huset ska bytas.
• Man tittar på bättre elsparande.

8. Rapport från HSSO
• Ombyggnationerna. F-huset är till hälften klart, gamla personalrummet och bortreflygen
är kvar att göra.
• B-huset är snart klart.
• Vattenskada i C-huset (trasigt rör), åtgärdas omgående och letar efter fuktskador.

9. Rapport från skyddsrond
• Har inte haft nån.
• 29/4 är nästa skyddsrond i biblioteket, mellan 9:00 och 11:00.

10. Rapportering från STUK
• Linus omstrukturerar ombudsposten.
11. Rapport från SSO
•
•
•
•
•
•
•

Förslag om att ge ut reklam om våran roll som skyddsombud på bla anslagstavlor.
Klädhängare fattas i vissa salar och andra rum.
TKL rabatter kan man använda även fast man inte är medlem.
Kylan på Stuk ska undersökas.
Klagomål på föreläsningssalar där borden inte går att fälla ner.
Skåp önskas på skolan till elever.
Väntetider på förbättringar är för lång.

12. Övriga frågor
• Hitta nya SSO:are till hösten.

13. Mötet avslutas

