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Husstyrelse- och HMS-kommittésammanträde M-huset, LTH  
 

 

Närvarande: 

 

Peter Berling, ordförande  Husprefekt M-huset, Produktionsekonomi 

Ulf Jeppsson IEA 

Susanne Mårtensson LU Service 

Eva Andersson LU Service 

Andreas Svensson LTHs kansli 

Åsa Malm Skyddsombud – IML 

Hans Walter Maskinteknologi 

Rudolf Abelin Datordriftsgruppen 

Mats Andersson Maskinteknologi 

Jan Olhager IML 

Lovisa Bielke I-sektionen 

Tore Hägglund Reglerteknik 

Jakob Elofsson M-sektionen 

Robert Howe FHV  

 

 

 

§1 Sammanträdets öppnade 

Mötet öppnas av ordföranden Peter Berling.  

 

§2 Val av mötessekreterare och justeringspersoner 

Som mötessekreterare utses Åsa Malm. Till att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll väljs Mats Andersson och Jakob Elofsson.  

 

§3 HMS-möte 

a) Rapport från M-husets skyddsombud 

Inget att rapportera.  

 

b) Rapporterade arbetsskador, skyddsronder, miljöinventering, riskanalys 

Skyddsronder kommer att göras i augusti när alla som ska till KC4 har flyttat dit.  

 

c) Övriga HMS-frågor 

 Larmdonen kommer att testas 3/3. Anslag sätts upp om detta.  

 Påminnelse om att branddörrar ska hållas stängda.  

     

§4 Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 



§5 Meddelande och rapporter 

a) Ekonomi, beslut om överskott från 2019 

Husstyrelsen fick ett överskott på 69 tkr för 2019 på grund av att kostnaden för 

flyttgeneral blev lägre än förväntat. Förslag: överskottet delas ut till verksamheten. 

Förslaget BIFALLES.  

 

§6 Studentfrågor, M & I: 

i. Påpekades att sopsorteringskärlen för glas blir överfulla när studenterna har 

event. Peter ser till att vi får ytterligare ett kärl för glas.  

ii. Servicegruppen önskar att grillpinnar samlas ihop i ett kärl innan de läggs i 

sopsäckarna, för att undvika skador. Önskemål om glasåtervinningskärl även för 

gästerna i caféet.  

iii. Studenterna ombads städa upp löv som blåser in från smörjgropen till caféet. 

iv. M vann poängjakten. Vinsten blir en ny duk till deras biljardbord, under 

förutsättning att kommer att behålla bordet.  

 

§7 Yttre och inre miljö i M-huset 

i. Kortläsaren vid dörren i källaren vid cykelförrådet fungerar nu så att man kan 

komma in i huset.  

ii. De institutioner som ska lämna kemiskt avfall inför flytten påminns om att det är 

lång ledtid och att hämtning måste beställas i god tid.  

iii. Förslag: Husstyrelsen har vid behov ett möte i samband med styrgruppsmöten 

för att snabbt kunna hantera vidarebefordrade förslag och beslut. Förslaget 

BIFALLES.  

 

§8 Övriga frågor 

i.  Det kommer att behövas en husprefekt i M-huset under ombyggnaden, som bör 

väljas bland de institutioner som har verksamhet kvar i huset. Peter Berling blir 

husprefekt på KC. Fördelningen av arbete mellan dessa två beslutas på nästa 

husstyrelsemöte.  

ii. Taket i södra apparathallen stagas tillfälligt av extra stålbalkar. Ska vara åtgärdat 

vecka 14.  

 

§9 Tid för nytt möte 

 Nästa möte blir i slutet av terminen, innan tentaveckan. Peter skickar ut en doodle. 

 

§10 Mötets avslutande 

 Mötet avslutas av ordföranden Peter Berling. 

 

 

 

Vid pennan 

 

 

 

 

………………………………… 

Åsa Malm 

 



 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

…………………………………  ……………………………… 

Jacob Elofsson   Mats Andersson 

 

 

 

 

……………………………… 

Peter Berling 

 

 

 

 


