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I Utseende av j usteringsperson

HMS-kommittén utser Johannes Lidberg att jämte ordftiranden justera dagens protokoll.

X'astställande av dagord ning

Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning.

Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

Rapport från Skyddskommittén

Inget att rapportera.

Rapport från Kemicentrums husstyrelse

Inget att rapportera.

Sþddsrondsprotokoll

Skyddsronderna pågår och en del protokoll har inkommit. Det blir en genomgång av samtliga
protokoll i början av nästa år.

Rapporterade arbetsskador/tillbud

Det rapporterades tre stycken tillbud under mötet och dessa gicks igenom.
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8. Informationfrånhuvudskyddsombudet

Carl Grey informerar om att det har varit ett skyddsombudsmöte den25 oktober. Då gick man

bland annat igenom och tolkade de Generella säkerhetsftireskriftema tillsammans.

Carl Grey tar med sig en fråga från mötet angående minderåriga studenter i vâra lokaler.
Jörgen Nilsson informerar om att det är Hvilans gymnasieskola som har inlett ett samarbete med

grundutbildningen på Kemiska institutionen Då de inte har egna labb på Hvilan får de hyra labb

i grundutbildningens lokaler samt lokal KC:W under höstterminen.

Önskemål om mindre avfallsdunkar än de 5 liters vi har just nu finns. Avtalet vi har är dock for
närvarande bara ftir 5liters dunkar och går inte att ändra i dagsläget.

Kemikaliesäkerhetsutbildning på labb, hur går det med det?

Finns det någon foreskrift att det måste vara bomullsrockar i labb? Anikó Wendler foreslår
avdelningen att själva gör en riskbedömning beroende på vad man jobbar med och vad som är

lämplig for din verksamhet. Anikó Wendler ser även över vad som står i de Generella
Säkerhets floreskrift erna.

9. Studentärende

Melker Axelsson undrar över när Skyddsronden flör sfudenterna äger rum? 16 december kl. 16-

18.00 kommer skyddsronden att ske.

10. Meddelande

Inga meddelanden.

11 Ovriga ärenden

1O-dygnsmätning av kvicksilver i utgående processvatten vid Kemicentrum sker vid två
tillfüllen per år varav det ena just har slutforts. Resultatet ser bra ut.

Utrymningsövning genomfordes den 27:e november i hus III vid Kemicentrum. Rök lades i
stora trapphuset och själva larmstarten styrdes från en detektor i korridoren utanfor. Efter
larmstarten påbörjades utrymningen ganska omgående från hus III. De utrymda från hus III
kom i skockar och samlades vid återsamlingsplatsen på parkeringen vid ingång E. Studenter och

medarbetare utrymdes även från hus I och samlades vid återsamlingsplatsen vid ingång A.
I det stora hela gick utrymningsövningen bra.
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