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§

1.

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

2.

Fastställande av dagordning
Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning.

3.

Föregående protokoll
Utrymningsövningen ägde rum den 25 oktober i hus 2 och 5. Larm i husen samt rök i trapphus i
hus 2. Utrymningen gick bra, ingen gick igenom det rökfyllda trapphuset och alla gick till
skyltarna vid återsamlingsplatserna. En del blev dock förvirrade av det talande larmet i
korridoren vid entré B och entré C. En informationsvideo/bildspel kommer göras angående hur
husen är byggda. Det finns också en plan för ett utförligare meddelande på engelska vid
utrymning.
Protokollet läggs därefter till handlingarna.

4.

Rapport från Skyddskommittén
Vi har tagit del av Skyddskommitténs protokoll.

5.

Rapport från Kemicentrums husstyrelse
Jörgen Nilsson informerar om att ombyggnaden är i sin slutfas och slutbesiktningen har ägt rum.
Studenternas uppehållsrum kommer invigas i början av januari.
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Ärende
Beslut
Fyllningsstationen för flytande kväve har kommit och kommer att installeras vid årsskiftet
2018/2019 och en ombyggnad av Vaktmästeriet pågår parallellt med detta.
Hus 2, plan 4 flyttar till hus 5, plan 2 då Livsmedelsteknik växer. Inflyttning kommer att ske
under början av hösten 2019.
Diskussion pågår om eventuell renovering av hus 2.

6.

Skyddsrondsprotokoll
Höstens skyddsronder pågår och en del protokoll har inkommit men alla protokoll gås igenom
på nästa HMS-möte i början av 2019 då alla protokoll inkommit.

7.

Rapporterade arbetsskador/tillbud
Det har inkommit fem stycken tillbud och dessa gicks igenom.
Två av tillbuden handlade om gasläckage respektive gasutsläpp som kunde ha slutat illa. Därför
kommer arbetsmiljösamordnaren titta över i vilken utsträckning bunsenbrännare och Fireboy
Safety Bunsen Burner används på avdelningarna vid Kemicentrum.

8.

Information från huvudskyddsombudet
Ingen information.

9.

Studentärende
Vendela Gustafsson påminner om sms-listor, Anikó Wendler skickar ut dessa.
Hanna Sjöman meddelar att hon har en efterträdare, Melker Axelsson, som tillträder efter
årsskiftet.

10.

Meddelande
Inga meddelanden.

11

Övriga ärenden
Anikó Wendler informerar att Kemicentrum har gjort en direktupphandling med företaget N4
för utförande av kontroller av dragskåp.
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Ärende
Beslut

Vid protokollet

Caroline Lindblom

Justeras

Anikó Wendler

Carl Grey

