
Protokoll för Navet/Vingmuttern-möte om projektrum den 30/9-13! 

§1 

Mötet öppnas. 

§2 

Närvarande, Navets styrelse (10 pers) Vingmutterns styrelse (3 pers). 

§3 

Grupprum 

I enlighet mellan programmen vill vi ha tillbaka de projektrum vi hade innan sommarlovet. Innan 

byggnationen påbörjades var det oklart vad som skulle ske med våra lokaler och vilka som skulle ha 

tillgång till de projektrum som finns. Det var dålig framförhållning och de första veckorna in på 

terminen var det stökigt med lokaler och byggnation.  

U-programmet har fått tillgång till 5 st projektrum för 2or och 3or. Tbi och maskin har i sin tur inte 

fått något "eget" utan bokningsbara projektrum är att tillgå för vår del. Ett mejl har skickats ut till alla 

elever. Där förklaras det att projektrummen för tbi och maskins del är de så kallade labbsalar som 

respektive program har tillgång till. Dessa labbrum har vi elever inte ens tillgång till. Anledningen till 

att U fått så pass många projektrum är för att de "arbetar mot företag" med sina projekt.  Det gör även 

andra program men de är hänvisade till labbsalar. 

Proposition:  

Minimun 1 projektrum för varje program.  

Argument: 

- Många avhopp då trivseln är bristfällig. 

- De olika programmen saknar en samlingsplats. 

- Alla program har olika projekt, dels inom programmet ramar men också mot företag. 

- Högskolans jämställdhetsbestämmelser (finns på hemsidan).  

- Studenter har begränsad boendeyta för att sitta tillsammans med olika projekt.  

- Är det här rättvist? Är det här bra reklam för skolan att tillrättavisa vissa program som "bättre" än 

andra, genom att ge dem mer fördelar? 

- Skolan förlorar på att prioritera/favorisera ett program. 

- Lika villkor för alla elever borde vara av skolans intresse.  

Åtgärder för att försöka påverka beslutet om projektrummen: 

- Ta kontakt med Kåren inför deras styrelsemöte. 

- Göra namnlistor för att påvissa missnöjet om detta beslut. 



- Ta kontakt med en person ansvarig för beslutet. 

- Ta kontakt med media, i sista hand, för att påverka skolans beslut. 

§4 

När hålls nästa möte? Vi bestämde att göra en Facebook-grupp för att diskutera dessa frågor vi berörde 

under mötet.  

§5 

Mötet avslutas.  


