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Vi vil informere alle om årets HMS - runde, 2 og 3 september.
HMS står for helse, miljø og sikkerhet, brukes ofte om arbeidsmiljø, men omfatter også blant
annet brannsikkerhet og ytre miljø.
Med HMS - runde mener vi en gjennomgang av kontorer, lokaler, utstyr og arbeidsmetoder
for å kartlegge risiko for belastningslidelser, skade på personell og materiell og vurdere behov
for tiltak. Dette gjelder også forhold som har betydning for brannvern og ytre miljø,
Vi vil gjerne høre din mening om arbeidsmiljøet på instituttet og kommer på besøk.
Systematisk HMS - arbeid ved UiB er:
Alle systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,
utføres og vedlikeholdes i tråd med myndighetskrav og internt regelverk for å forebygge
ulykker og skader på mennesker, miljø og materiell.
Deltakere: Marc Bezem (instituttleder), Liljan Myhr (verneombud), Signe Knappskog
(administrasjonssjef ), Denita Music (kontorlærling)
Mål: Utarbeide plan for gjennomføring av HMS - tiltak
Hvis noen har saker de heller ønsker å ta opp på tomannshånd, kan de ta direkte kontakt med
Signe, Marc eller Liljan.

We want to inform everyone about the yearly HES round on 2 and 3 September.
HES stands for Health, Environment and Safety.
A small committee will go round the institute and visit all employees to look at their
individual workplaces, and to inspect common rooms, premises and equipment.
We would like to hear your opinion about the working conditions at the department.
Participants: Marc Bezem (head of department), Liljan Myhr (HES delegate), Signe
Knappskog (head of administration), Denita Music (office trainee).
Objective: working out a plan for HMS- measures.
If you have anything you want to discuss one-to-one, please take contact directly with Signe,
Marc or Liljan.

Vi har planlagt årets instituttseminar på 18,19 november på Solstrand Hotel & Bad (Os).
Vennligst sett av disse datoene i kalenderen. Kom gjerne med innspill til tema. Det er også
planlagt et adminstrasjonseminar 7,8 oktober. Administrasjonen vil disse datoene være
nedbemannet til, ideelt sett, null.
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The Eritrea Institute of Technology suffers a shortage of reference and text books. The college
was founded to increase the level of students attending higher education in Eritrea. It is free
for the students and the college provides full accomodation and teaching. As the students
attending the college are unable to buy their own books, this causes bottlenecks in the
teaching and learning process. We ask you kindly to donate any computer science or
engineering books that you may have to spare. If you wish to donate books, please contact
pauls@ii.uib.no We will also set up a box for the books at the II Office (4108/9 HIB).
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Federico Mancini, 18 september, kl. 12.30, Vilvite Senter
Geir Gundersen, 19 september, kl. 13.00, Stort Auditorium HIB
Andre Klingsheim, 24 september, kl. 09.15, Stort Auditorium HIB
Lars-Helge Netland, 26 september, kl. 10.15, Stort Auditorium HIB
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Prosedyren før å publisere tekniske rapporter er som før (Latex-filer finnes her:
www.ii.uib.no/publikasjoner/texrap/cls, rapportnummer fås fra Tor Bastiansen), men send pdf
til bezem@ii.uib.no med kopi til haakon@ii.uib.no (Vi mangler informasjon om nr. 368 og
374, noe som ser litt stygt ut).

