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Frånvarande 
  Studentrepresentant KERUB 
 
§ Ärende 

Beslut 
 

 
1. Fastställande av dagordning 

 
Husstyrelsen beslutar fastställa dagordningen. 
 

2. Föregående mötesprotokoll 
 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  
 

3. Anmälan övriga frågor 
 

- 
 

4. Ekonomi 
 
Karolina Isaksson  
– Redogör för halvårsbokslutet. 
– Meddelar att en prognos skall lämnas till fakulteterna i början av oktober på hur 
myndighetskapitalet skall minskas. Husstyrelsen diskuterade olika investeringar som 
kan vara aktuella. Se investeringsplan (bilaga). 
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5. Bibliotek 

 
Cajsa Andersson redogör för innehållet i en remiss som skall vara inlämnat senast 13/10 
angående reviderat uppdrag om fakultetsbibliotek. Jörgen Nilsson föreslår att en grupp 
bestående av Cajsa Andersson, Karolina Isaksson och Jörgen Nilsson tar fram ett förslag 
på remissvar till husstyrelsen. Husstyrelsen bifaller detta förslag.  

 
6. Meddelanden 

 
Camilla Wenngren redogör för arbetsgruppens förslag inför firandet av Kemicentrum 50 
år, husstyrelsen beslutar att firandet skall genomföras den 14 december på eftermiddagen 
och ger arbetsgruppen i uppdrag att arbeta vidare med förslaget. 

 
7. Nya projekt-investeringar KC 

 
a. Husstyrelsen ger Tommy Ljungdell i uppdrag att ta fram en offert på att koppla 

in hus 5 på kvävgassystemet. 
b. Husstyrelsen beslutar om inköp av nya möbler i seminarierum P, U och W. 

 
 

8. Pågående projekt 
 

a. Arbetet med att ta in offerter på miljöstationer pågår  
b. Rutinerna för att lämna it labbrockar har fungerat bra och synpunkter från 

studenter kommer att samlas in. 
c. Projektering av biblioteksflytt pågår. 
d. Inredning till seminarierum S och är klart. 
e. Akademiska hus har presenterat en lösning för delning av inre och yttre 

utrymningslarm som är tekniskt möjlig, frågan utreds vidare. 
f. Den offererade lösningen på förnyelse av personlarmet behöver kompletteras 

med en SMS-funktion vilket innebär en mindre kostnadsökning, husstyrelsen 
beslutar att godkänna denna. 

g. Tommy Ljungdell redovisar ett förslag på en ny placering av kvävgastankar och 
tömningsstation, husstyrelsen beslutar att arbeta vidare med denna fråga och ta 
in en offert av Akademiska hus. 

h. Beställning av Saltolås till kemicentrum gemensamma lokaler är inlämnad till 
LU-kortet och LTH. 

i. Jörgen Nilsson föreslår att projektorerna i hörsal A och C också skall förnyas på 
samma sätt som övriga hörsalar, husstyrelsen beslutar om att ta in offerter på 
detta. 

j. LDC har meddelat att de inte kan vara behjälpliga med inköp av Chemdraw till 
studenter, frågan utreds vidare. 
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9. Studentärenden 

 
Mattias Alveteg frågar om en olämplig matförvaring i frysrum på KC, K/B studenter 
har på grund av ett missförstånd placerat mat i ett frysrum, detta kommer omedelbart 
att flyttas. 
Mirjam Särnbratt (W-sektionen) undrar om vilken köksutrustning som kommer att 
ingå i ombyggnadsprojektet, denna fråga utreds vidare i ombyggnadsprojektet. 

 
10. Övriga frågor 

 
Inga ärenden. 

 
 
 
 
Mötestider hösten 2017  
19/10 och 6/12 14:20-16:00 
 
 
 
 
Protokollförare  Justeras 
 
Tommy Ljungdell  Karl-Erik Bergquist 


