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§

Ärende

Beslut

6.

Utseende av justeringsperson.

Thomas Kaiserfeld utses till justerare.

7.

Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs utan ändringar.

8.

Tertialrapport för Driftsenhet LUX.

Anna Kring och Charlotte Tornbjer presenterar
tertialrapporten och svarar på frågor.

Bilaga § 8.
Husstyrelsen fastställer rapporten.
Dnr STYR 2021/1156
9.

Lägesrapport: Corona-situationen.

Charlotte Tornbjer redogör för situationen just nu.
Det är fortsatt ganska lugnt i LUX-huset. Studenterna följer anvisningarna på ett föredömligt sätt.
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9.

(forts.)

Schemaläggningen inför hösten har börjat komma
i gång, trots all osäkerhet som råder. En betydande
del av undervisningen kommer alltjämt att tvingas
genomföras digitalt, som läget ser ut nu, men målet är ändå att kunna förlägga så mycket undervisning på campus som restriktionerna medger.

10.

Meddelanden.

Charlotte Tornbjer berättar att de beställda brytskydden nu är installerade i hela huset.
Schemaläggningsprojektet, vars syfte är att på
bästa sätt samordna schemaläggningen på LUX
och SOL, fortskrider. Eventuella synpunkter på
blocktider eller annat kan lämnas till Charlotte
Tornbjer eller Agnes Borg.
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott har fattat ett beslut om prioriteringsordning vad gäller lokalbokningar för konferenser och disputationer m.m. i relation till ordinarie schemaläggning. För att inte
ytterligare komplicera en redan komplicerad schemaläggningssituation kommer detta beslut emellertid att implementeras först fr.o.m. hösten 2022.

11.

Tillbud och andra arbetsmiljöfrågor.

Skyddsronder har genomförts i de publika delarna
av LUX inklusive biblioteket.
En incident uppstod i biblioteket så sent som igår
(3 maj). Några till synes drogpåverkade personer
agerade så stökigt att personalen fick trycka på
överfallslarmet och tillkalla Securitas. Personerna
kunde sedan avvisas utan problem.

12.

LUX:B014.
Förslag till beslut, bilaga § 12.

Charlotte Tornbjer introducerar ärendet. Hon förklarar att Filosofiska institutionen lider av akut lokalbrist och föreslår att de ges möjlighet att hyra
LUX:B014 (pingisrummet) tills vidare.

Dnr V 2021/1502
Diskussion, främst om möjligheten att ställa upp
det hopfällbara pingisbordet någon annanstans.
Husstyrelsen ger Filosofiska institutionen tillåtelse
att hyra LUX:B014. Pingisbordet ställs tills vidare
upp i personalmatsalen där det kan användas vid
behov. Gäster i matsalen har företräde och bordet
kan endast användas när det inte stör andra aktiviteter, företrädesvis efter kl. 16.00. När bordet inte
används placeras det i uppfällt läge längs någon
vägg utan att blockera utrymningsvägar. Skulle
det uppstå problem kring användningen av pingisbordet ska lösningen utvärderas.
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