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Husstyrelse- och HMS-kommittésammanträde M-huset  
 
 
Närvarande: 
 
Bengt Sundén, ordförande  Husprefekt M-huset, Energivetenskaper 
Catarina Lindén Energivetenskaper 
Andreas Svensson LTHs kansli 
Eva Andersson Lokalvård 
Svante Nyman Ordf. I-sektionen 
Birgitta Oloegart Prod. Ekonomi, Huvudskyddsombud. 
Peter Berling Prod. Ekonomi 
Hanna Wiggman Ordf. M-sektionen 
Mats Anderssson Maskinteknologi 
Jakob Wilson Verkmästare M 
Anton Lundqvist Tillträdande ordförande I-sektionen 
Elin Håkansson Vice. Ordf., I-sektionen 
Lucas Svantesson Skyddsombud, I-sektionen 
Simon Gottfridsson Skyddsombud M-sektionen 
Håkan Jönsson  LU byggnad 
Therese Paulsson LU Byggnad 
Ann-Charlott Dahlberg LU byggnad 
Bo Bernhardsson Reglerteknik 
Ulf Jeppsson  IEA 
Matti Ristinmaa Hållfasthetslära 
Eiya Sigfridsson Lokalvården,  närvarande §5d. 
 
 
§1 Mötets öppnade 

Mötet öppnas av ordföranden Bengt Sundén.  
 
§2 Val av mötessekreterare och justeringsperson 

Som mötessekreterare utses Matti Ristinmaa. Till att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll väljs Hanna Wiggman. 

 
§3 Föregående mötesprotokoll  

Föregående protokoll diskuterades och godkändes. 
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§4 Lås och passagesystem M-huset 
 Bengt Sundén system informerar om arbetet med låssystemet. 
  
§5 Ordning i M-huset 
  

Pkt a. Bengt Sundén informerar om lättnader av kontrollverksamheten, övergår till 
”stokastiska” kontroller via LUs säkerhetsavdelning. Undervisningslokalerna på plan 2, 
som stängts ca kl 17, stängs nu mellan kl. 20-21. 

 
 Pkt b. Bengt Sundén informerar om I-studenternas nya mötesrum i Sibirien. 
 

Pkt c. Bengt Sundén informerar om utredning om hur klassrummen används. I-
programmet har gjort en mindre undersökning. Diskussion om hur ärendet tas vidare. 
Målet är att det skall utmynna i ett förslag om möblering som underlättar 
multifunktionell användning. Sittande prefekt är drivande tills ny husprefekt utsetts. 

  
 Pkt d. Eiya Sigfridsson informerar om lokalvårdssituationen. 
 

Pkt e. Therese Paulsson informerar om LU-byggs roll. Policy och mål för lokaler 
oklara. Kort diskussion om studieplatser. Det är upp till husstyrelsen att sätta 
gemensamma mål och visioner för lokaler. 

 
Pkt f. Håkan Jönsson informerar om responsen vid matkontroller och låsning av lokaler. 
Diskussion om ventilationsproblem och öppna fönster och dörr i EMMA. Beslutas att 
det skall undersökas om det är möjlig att installera galler för att få öppningsbara fönster. 

 
Pkt g. Studentrepresentanter informerar om studenternas förslag (punkter nedan följer 
enligt bilaga 3:1 i kallelsen) 
    Pkt1: 

- Det beslutas att studiesalarna skall öppnas upp de två helgerna innan 
tentamensveckan. 

- Se §5a. 
- Lunchkontroller fortsätter stokastiskt. 
- Se §5b. 
- Styrelsen tycker att förslaget är bra. Kort diskussion om hur kontaktpersoner 

kan nås. 
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- Diskussion om matförtäring i lokaler. Det beslutades att lättnader skulle 
införas med början på höstterminen, för lokaler enligt förslag, dvs i 
studiesalarna M:O och M:P plan 3, studierummen plan 1 samt korrridoren 
utanför M:X salarna i paviljongen tillåts matförtäring. Inför 
höstterminstarten införskaffas extra sopkärl samt rengöringsmedel i 
anslutning till dessa utrymmen. 

- Se punkt ovan. 
- Diskussion om tyst läsesal. Beslutas att M:L1 tas i anspråk för detta 

ändamålet. 
 

Pkt2: 
- Bengt Sundén informerar om nuvarande situation. Diskussion om extra 

bemanning, efter att lokalvårdarna har stäng receptionen. Till nästa möte 
undersöks behovet. 
 

 Pkt h. Till handlingarna. 
 
§6 Studentfrågor M & I 
 Inga ytterligare punkter än de som behandlades under §5g. 
 
§7 Paviljong, inkl M:X1, MM:X2 

Therese Paulsson informerar om statusen för paviljongen, tillstånd förverkat i augusti 
2017. I nuläget finns inga ersättningar för salar M:X1 och M:X2. Kort diskussion om 
renoveringen av M-huset. 
 

§8 Ekonomisk lägesrapport, ökade kostnader 
Catarina Lindén och Bengt Sundén informerar om att utfallet per mars följer i huvudsak 
budget dock med vissa kostnadsökningar för reparation, underhåll och sopcontainrar.  
 

§9 Rapporterade arbetsskador, skyddsrond, miljöinventering, riskanalys 
 Inga representanter från företagshälsovården är närvarande. 
 
§10 Uppföljning av handlingsplaner för systematiskt arbetsmiljöarbete, egenkontroll 

och säkerhetsarbete 
 Inget att rapportera. 
 
§11 Utrymningsövning 2016 
 Planering för hösten 
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§12 Ny husprefekt  
 Från 2016-07-01 är förslaget att Peter Berling träder in som ny husprefekt. Förslaget har 

skickats till dekan. 
 
§13 Övriga frågor 
 Information om sommarfest, preliminärt 16 juni.  
 
§14 Mötets avslutande 
 Mötet avslutas av ordföranden Bengt Sundén. 
 
 
 
 
Vid pennan 
 
 
 
…………………………… 
 
Matti Ristinmaa 
 
 
Justeras 
 
 
……………………………  …………………………… 
 
Hanna Wiggman   Bengt Sundén 
 
 
 
 
 

 

gas


