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PROTOKOLL
Datum 2021-02-18

Husstyrelse- och HMSkommittésammanträde M-huset, LTH
Närvarande (listan är inte fullständig):
• Peter Berling, ordförande
•
•
•
•

Jan Olhager
Magnus Genrup
Åsa Malm
Nils Andersson
• Therese Tell Dragg

Husprefekt M-huset,
Produktionsekonomi
IML
Energivetenskaper
Skyddsombud, IML
M-sektionen
IML/ekonom husstyrelsen

§1 Sammanträdets öppnade
Mötet öppnas av ordföranden Peter Berling.

§2 Val av mötessekreterare och justeringspersoner
Som mötessekreterare utses Therese Tell Dragg. Till att jämte
ordföranden justera dagens protokoll väljs Nils Andersson och
Magnus Genrup.

§3 HMS-möte
a) Rapport från M-husets skyddsombud

Ingenting att rapportera
b) Rapporterade arbetsskador, skyddsronder,
miljöinventering, riskanalys

i.
ii.

En person har halkat och skadat sig utanför gamla Mhuset. Alla uppmanas att felanmäla om snöröjning
uteblir.
Undvik fysiska skyddsronder. Detta innebär att
skyddsronderna skjuts upp tills situationen tillåter att
de genomförs. Om någon institution har något
specifikt som bör gås igenom, kontakta
företagshälsovården.
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iii.

Företagshälsovården informerar: Det är extra viktigt
just nu att ha koll på den psykosociala arbetsmiljön,
samt arbetsmiljö i hemmet. Det finns en ergonom på
företagshälsovården som ni kan kontakta avseende
arbetsmiljö i hemmet. Det finns också digitala
utbildningar att ta del av, både till chefer, ”Att leda på
distans”, och digital HLR-utbildning.

§4 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§5 Meddelande och rapporter
Det kommer att ställas en kran utanför Kemicentrum i samband
med installation av solceller. Det kan eventuellt innebära att
huvudingången stängs av. Mer information om detta kommer.

§6 Studentfrågor, M och I
a) Dålig isolering i grupprum

Studenterna tar upp frågan om dålig isolering i grupprum.
Detta är ett problem som finns även i andra rum. Husprefekt
tar upp frågan med Akademiska Hus. Dessvärre är det nog
så att huset kommer att få betala för eventuell isolering själv.
b) Incident lärare grupprum

En lärare hade bokat ett grupprum, men studenterna som satt
där vägrade lämna rummet och det blev hotfull stämning.
Självklart får inte detta hända, om rummet är bokat ska
resterande lämna rummet. Läraren har valt att inte anmäla
händelsen.

§7 Yttre och inre miljö i M-huset
a) Återflytt till M-huset

Diskussioner har börjat föras om återflytten, Mikael
Hörndahl skickar ut mail om detta löpande när han har ny
information.
b) Cykelparkering

Husprefekt har kontakt med Akademiska Hus om en tillfällig
lösning under tiden vi sitter på KC.
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c) Belysning norra lastgården

Oskar Olsson är kontaktad angående belysning som inte
fungerar vid norra lastgården, gamla M-huset.

§8 Övriga frågor
a) Olåsta dörrar X-labb gamla M-huset

Energivetenskaper upplever ett problem med olåsta dörrar
från X-labb. Pga att det finns tunga maskiner i
Energivetenskapers lokaler finns det risk att obehörig som
kommer in skadar sig. Kortläsare kommer att sättas upp på
dessa maskiner.
b) Brandfarliga varor X-labb

Energivetenskaper är huvudman när det gäller brandfarliga
varor i gamla M-huset. X-labb har inga sådana i nuläget,
men det kan komma längre fram. Frågor om detta kan ställas
till samordnare Anders Olsson på Energivetenskaper, som
har mer information.

§9 Tid för nytt möte
Nästa möte föreslås bli i maj. Doodle skickas ut ca 2 veckor
innan.

§10 Mötets avslutande
Mötet avslutas av ordföranden Peter Berling.
Vid pennan

Therese Tell Dragg
Justeras

Magnus Genrup

Peter Berling

Nils Andersson

