Protokoll fra møte i LMU, 6. juni 2019
Tilstede:

Studenter:
Siri Bull Karlsen(3KF) leder av LMU
Fra styret i fadderuken:
Harald Vormeland
Kai Spilling
Ansatte:
Kari Krogstad (studieadministrasjonen)
Geir Inge Lien (administrasjonssjef/teknisk administrasjon)
Arnt Nordli (høgskolelektor samfunnsfag)
Monica Larsen Donovan (markedsføring/teknisk administrasjon)

Forfall:

Tina Tran (2MF), Kaia Emerense Gundersen Kjelsberg (2KF), Ole
Kristian Haugen (3KF), Marianne Schram (høgskolelektor ped), Stian
Kaasa (SP-leder), Kristin Færø (SiT)

LMUsak 08/19: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjennes.
LMUsak 09/19: Fadderuka DMMH 2019
Harald Vormeland og Kai Spilling er to av seks studenter i
fadderstyret. De informerte om planene for avvikling av
fadderuken. Fadderuken varer fra 18.august til 25. august. På
programmet står informasjon og fadderfest, immatrikulering,
rebusløp, barbesøk i sentrum, immatrikuleringsfest i
Glassgården og spillekveld på studentkroa. Nesten 50
studenter har meldt seg som faddere. Fadderstyret vil sende
en henvendelse til studieadministrasjonen om info som skal
legges ved i infobrev til nye studenter. Mastergradsstudenter
må også få informasjon om fadderuken. Monica på
markedsføring vil være behjelpelig med å legge ut informasjon
om arrangementene.
LMUsak 10/19: Ruspolicy ved DMMH
Forslaget til ruspolicy som er utarbeidet etter to workshops, ble
gjennomgått og diskutert. LMU tror kanskje at det kan være
bra med en student som et mulig kontaktpunkt ved
rusproblematikk. Velferdsansvarlig i studentparlamentet kunne
kanskje ha hatt en slik rolle som en del av sitt verv, men dette
bør diskuteres nærmere med både helsesøster,
studentparlamentet og den som blir velferdsansvarlig.
Det bør legges til informasjon i policyen om muligheten for å
kontakte studieveiledning for videre råd.
I denne sammenhengen og i andre sammenhenger må en ikke
glemme studentene i Kristiansund som ikke vil være på
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Campus i Trondheim.
Policyen oppdateres i forhold til innspill og legges frem for
arbeidsmiljøutvalget og ledergruppen.
LMUsak 11/19: Tilrettelegging for personer i rullestol
Det er mottatt tilbakemelding i forhold til fremkommelighet
med rullestol på Campus. Noen tiltak bør gjøres.
Tilkomstrampen ved hovedinngangen er ujevn og bør rettes
opp eller byttes ut. I Astrid Vatnes hus er det mange
dørterskler som det er vanskelig å passere med rullestol. Her
bør en se nærmere på muligheten for å legge på
overgangslister, for at kantene ikke skal bli så høye.
LMUsak 12/19: Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.

Siri Bull Karlsen
Leder i LMU

Geir Inge Lien
Saksbehandler i LMU
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