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Närvarande/Present 

Lars Isaksson 

 

Sara Eriksson 

 

Catharina Henje 

Jenni Toriseva 

 

Karl-Gustav Bergstedt 

Ordförande, arbetsmiljöombud/Chair, Work Environment 

Representative 

Likabehandlingsombud, sekreterare/ Equality Representative, 

secretary 

Arbetsmiljöombud/Work Environment Representative 

Studerandeombud, hållbarhet / Student representative 

sustainability 

Seniorkonsult /Senior consultant 

 

Ärende/Errand  

1 Från förra mötet/ Minutes from 

the last meeting 

Senaste mötet blev inställt / The last meeting was 

cancelled. 

2 Information från 

arbetsmiljögruppen/Information 

from work environment group 

Det har varit en elbesiktning på hela fastigheten, punkterna 

som uppkom är åtgärdade och skickade till Lars Isaksson 

och Kenneth Sjöström. /It’s been an inspection of the 

property, the points that was commented on are corrected 

and sent to Lars Isaksson and Kenneth Sjöström.  

3 Information från jämställdhets- 

och likabehandlingsgruppen/ 

Information from gender 

equality and equal rights group 

Arbetet med jämställdhets- och likabehandlingsplanen 

pågår. En queer pub kommer att anordnas av studenterna 

fredagen den 15 mars/The work on the equality and equal 

rights plan is ongoing. The students are arranging a 

queer pub, Friday the 15th of March.  

4 Information från 

hållbarhetsgruppen/Information 

from the Sustainability group 

Jenni berättade att Umeå kommun är intresserade av 

samarbete när det kommer till hållbarhetsfrågor. Jenni 

föreslog även att Designhögskolan borde ha en 

onsdagsföreläsning om hållbarhet (prata med Birgitta 

Nordholm). Det diskuterades hur vi ska komma igång med 

sortering samt att denna grupp är i behov av en 

personalrepresentant, Lars ska be Birgitta S anordna ett val 

av en representant bland personalen. / Jenni told us that 

the municipality of Umeå are interested in cooperating 

when it comes to questions of sustainability. Jenny 

suggested that UID should have a Wednesday lecture 

about sustainability (she will talk to Birgitta N). We 

discussed how to start recycling and that the sustainable 

groups are in need of a staff representative. Lars is going 

to ask Birgitta S to arrange an election among the staff. 

5 Fokusområden inom EHS-

gruppen/Focus areas within the 

Vi kommer att sitta inom grupperna och bestämma med 

stöd av arbetsmiljö-, likabehandlings- hållbarhetsgruppen 
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Ärende/Errand  

EHS-group samt planen vilka områden vi ska fokusera på i vårt 

kommande arbete./ We decided to take a day within the 

groups and try to find focus areas for the EHS-group.  

6 Psykosociala aspekter när det 

gäller planeringen av våren 

2013/Psycosocial aspects when 

it comes to the spring 2013 

Diskussioner kring hur vi kan minska stressen under 

vårterminen. Vi diskuterade vikten av tydliga tidsfrister. / 

Discussions about how to reduce the stress during the 

spring term and the importance of deadlines. 

7 Andra frågor/Other questions Inga andra frågor/No other questions.  

 

Justeras 

Lars Isaksson 

Vid protokollet 

Sara Eriksson 

 


