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§

1.

Ärende
Beslut
Utseende av justeringsperson
HMS-kommittén utser Märta Bengtsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2.

Fastställande av dagordning
Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning.

3.

Föregående protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

4.

Rapport från Skyddskommittén
Vi har tagit del av Skyddskommitténs protokoll.

5.

Rapport från Kemicentrums husstyrelse
Jörgen Nilsson informerar om att studenternas uppehållsrum nu är klara och att biblioteket
kommer bli klart under denna vecka.
Fyllningsstationen för flytande kväve är nu på plats och kommer vara i bruk i slutet på
februari/mars.
Projektor ska sättas in i nya datasalen PT samt i seminarierum M.
Administrativa enheten håller på att fram ett dokument angående regler för festverksamhet vid
Kemicentrum.
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Ärende
Beslut

Skyddsrondsprotokoll
Höstens skyddsronder är avklarade men alla protokoll har dessvärre inte inkommit.

7.

Rapporterade arbetsskador/tillbud
Det har inkommit ett styck arbetsskada samt ett styck tillbud och dessa gicks igenom.

8.

Information från huvudskyddsombudet
Ingen information.

9.

Studentärende
Studenterna själva hade inga ärenden att ta upp men däremot hade Jörgen Nilsson en uppmaning
till studenterna att se över vad som förvaras var nu i de nya utrymmena. Är ni osäkra så ta det
säkra före det osäkra och prata med Anikò Wendler. Förbered er också på att vara med på
skyddsronderna.

10.

Meddelande
Anikó Wendler informerar om att Arbetsmiljöförvaltningen har haft en inspektion på Teknisk
Mikrobiologi, den gick bra och de var mycket nöjda. Inför inspektionen hade det arbetas fram
en arbetsmiljöhandbok.
Folkhälsomyndigheten har gjort om sin rutin för att söka tillstånd för hantering av vissa
hälsofarliga varor.
Anikó Wendler har inloggning så fullmakt behövs så söker hon åt alla.

11

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.

Vid protokollet
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