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B i o l o g i c en t ru m
K o m m i t t én f ö r H ä l sa - M i l j ö - o ch S ä k e rh e t (H M S )

Närvarande ledamöter:
Anders Brodin, ordförande
Teresa Hankala-Janiec, SACO
Erling Jirle, ST, Huvudskyddsombud
Arvid Lindh, BÖÖL, studeranderepresentant
Anne Link, Fhv
Ragnhild Möller, Kansli N
Carl Sjökvist, protokollförare
Sigvard Svensson, Biologiska museet
Eivor Terne, CEC/MV

Frånvarande ledamöter:
Caroline Björnerås, doktorandrepresentant
Dennis Hasselquist, Ekologihuset
My Knutsson, MYS, studeranderepresentant
Ronald Kröger, Biologihuset

§ 1 Mötet öppnas

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsperson

Mötet utser Erling Jirle att justera dagens
protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställes

§ 4 Föregående mötes protokoll

Protokollet gås igenom.
• Psykosocial skyddsrond. Eivor Terne
meddelar att CEC kommer att skicka ut
sin enkät, kombinerad med
jämställdhetsenkät, inom kort. Arvid
Lindh meddelar att studentkåren
kommer att skicka ut sin enkät inom
kort.
• Dragskåp. Uppgradering av dragskåpen
i Ekologihuset pågår.
• Medicinska kontroller. Anders Brodin
har påmint enhetscheferna. Rutiner finns
hos företagshälsan.
• Arbetsskadeanmälan för cykelolycka är
gjord.

§ 5 Aktuella ärenden

•

•
•

Laglista är färdigställd för institutionen,
CEC och museet. Mötet tackar Erling
Jirle, Elisabeth Barane och Carina
Rasmussen för deras arbete
Arkiveringsrutiner. Erling Jirle gör en
instruktion vad gäller HMS-ärenden.
Klagomål från studenterna angående
ventilationen i Mossen, Tundran,
Heden, Kärret. Carl Sjökvist kontaktar
Akademiska hus för utredning.
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•

•

•

Exponerade kemikalier i Biologihus A.
Arvid Lindh kompletterar med
ytterligare information om tillfälle mm.
Arbete med CMR-ämnen och
allergener. Anders Brodin tillfrågar
Carin Jarl-Sunesson om dessa
förekommer i grundutbildningen.
Ragnhild Möller informerar om den nya
AFS:en. En power-point presentation
har tagits fram på fakulteten. Se bilaga.

§ 6 Meddelanden och information från enheterna

Skyddsronder för innevarande år har påbörjats.
Ragnhild Möller meddelar att arbetet med ny
organisation för arbetsmiljöarbete inom
fakulteten pågår.

§ 7 Nyheter från universitetsadministrationen

Erling Jirle sammanfattar nyhetsbrev från LUByggnad.
Avfallshandboken är färdigställd.
En miljöhandlingsplan för 2016 skall tas fram.
Riskanalys för gravida har implementerats hos
enhetscheferna
Strålskyddsregister kommer att ingå i KLARA.

§ 8 Kommande sammanträde

Kommande sammanträde med HMS-kommittén.
Torsdag den 15/9 kl. 09.00 i Stora
konferensrummet, A120, Ekologihuset.

§ 9 Övrigt

Anders Brodin meddelar att arbetsmiljöplanen
har uppdaterats och kommer att skickas ut till
ledamöterna med E-post.

§ 10 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet
Carl Sjökvist
Justeras

Anders Brodin

Erling Jirle

