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EHS Equality/Environment Health Sustainability/Safety
Närvarande / Present
Lars Isaksson
Sara Eriksson
Tapio Alakörkkö
Peter Lundholm
Catharina Henje
Stephen Beaton, Maja Hedlund,
Jenni Toriseva.

Ordförande, arbetsmiljöombud/Chairman, Work Environment
Representative
Personaladministratör, jämställdhetsombud/ Staff Administrator,
Equality group representative
Prefekt/ Head of Department
Jämställdhetsombud/Equality group Representative
Arbetsmiljöombud/Work Environment Representative
Studerandeombud/ Student Representatives Stephen Beaton from
the work environment group, Maja Hedlund from the work
environment group and the equality group, Jenny Toriseva from the
sustainability group.

Ärende / Errand
1

Från förra mötet/
Last weeks minutes

Belysning i gamla biblioteket; Kalle och Birgitta S ansvarar för att
utreda vad lokalen ska användas till och därefter vilken typ av
belysning det bör vara i lokalen.
Lightning in the old library; Kalle and Birgitta S are responsible to
investigate how we should use the old library and what kind of
lightning there should be.
Rökförbud; Vi tog upp Umeå universitets policy när det gäller
rökning som säger att det inte får ske närmare än 15 m från
universitetets byggnader.
Restriction to smoke; We brought up the policy from Umeå university
regarding smoking restrictions. It claims that you can’t be closer
than 15 meters from the buildings when you smoke.
Vibrationer i forskarrummet; Det har varit problem med
vibrationer i forskarrummet, detta är åtgärdat genom en ändring
av frekvensen.
Vibrations in the Research Room; There have been problems
regarding vibrations in the Research Room and it’s resolved by a
change in the frequency.
Parfymallergiker; Det finns dem som får allergiska reaktioner på
för starka dofter av olika slag. Ta upp detta ämnet på Wozzop och
personalmöte.
Allergic reactions; Some people are getting allergic reactions from
perfume and other strong smells, bring this up at Wozzop and Staff
meeting.

2

Information från
arbetsmiljögruppen/
Information from the work
environment group

Cykelparkeringen håller på att bli färdig, Lars undersöker när.
The bicycle parking is about to be ready, Lars will find out when.
Någon utrymningsplan har ännu inte kommit, det visade sig att det
inte finns någon uppdaterad ritning av huset att utgå från. Kalle
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sköter kontakten med White arkitekter och Säkerhetspartner.
We haven’t got our evacuation plan yet, there are no updated
drawings of the building. Kalle handles the contacts with White
Architects and Säkerhetspartner.

3 Information från
jämställdhetsgruppen/Information
from the Gender Equality and Equal
rights group

En uppdatering av jämställdhetsplanen har påbörjats och
studentrepresentanter och jämställdhetsombud kommer att träffas
den 16/11och titta på materialet.
The work to update the gender equality plan has started, a meeting
together with student representatives to look at the material will
take place the 16/11.

4 Information från
hållbarhetsgruppen/Information
from the Sustainability Group

Personalen har fortfarande inte någon representant, Lars funderar
ut någon lämplig. Studenterna har haft ett möte under hösten och
de har diskuterat några punkter:








Det behövs bättre skyltning i studentköket när det gäller
sopsortering. Förslag: Kan Ställverket ordna med detta?
Vi borde ha ett kompostkärl
Det borde finnas en förslagsbox för Ställverket
Ett förslag är att ha en sida i Wozzop med ”gröna tips”
Bjud in före detta studenter från företaget ”People People”
och prata om “gröna affärer och grönt entreprenörsskap”.
Kan kombineras med Uminovas entreprenörsskapskurser.
Det behövs återvinningskärl i Ba- och Ma- studierna.

En generell uppmaning till grupperna var att gå igenom gamla
protokoll för att vad som diskuterats och beslutats tidigare. Lars
mailar även ut UID:s Arbetsmiljöplan 2012-2013.
The staff is lacking a Sustainability representative, Lars is going to
find a suitable representative. The students have had a meeting
during the fall and discussed a couple of points:








Improved signage in the student kitchen
Trash bins for organic trash
Suggestion box for Ställverket
A “Green tip” page in Wozzop
Invite former students in the group “people people” and talk
about “green business and green entrepreneurship”. Could
be combined with Uminova and their entrepreneurship
courses.
We are in need of recycling bins in the Ba- and Ma-studios.

The groups need to check earlier discussions and decisions in old
minutes .
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5 Psykosocial arbetsmiljö/
Psychosocial aspects

Vi behöver undersöka hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut
och kan förbättras, och ta upp detta som en punkt vid nästa EHSmöte. EHS-gruppmedlemmar tar med sig faktiska exempel på hur
detta kan yttra sig till nästa möte och det blir huvudpunkten för
nästa möte.
We need to examine the psychosocial aspects of working at Umeå
Institute of Design and the group members are bringing examples to
the next meeting.

6

Övrigt/ Other questions

Mixerbordet i aulan behöver bytas. Lars ansvarar för att driva
frågan framåt.
The mixer in the Auditorium needs to be replaced.

7

Nästa möte/
Next meeting

8

Noterat av/
Minutes by

4.12 2012
4.12 2012

Sara Eriksson
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