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Närvarande 
 
Ledamöter 
Sterner, Olov professor   ordförande 
Eliasson, Ann-Charlotte professor  
Lidén, Gunnar professor 
Alsén, Jenny student  
Chaudhry, Omar student 
 
Övriga 
Malmström, Catrin  administrativ chef  protokollförare 
Dahlqvist, Alexander student 
 
Frånvarande 
Thelin, Lisa   doktorand 
 
 
 
§ 

 
Ärende 
Beslut 

 

 
 
§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll lägges till handlingarna. 
 
§ 3 Meddelanden 
 
 Administrativa chefen meddelar att  
 

- Arkitektstudenterna har tittat på sina lokaler i hus IV på plan 3 och 4 och 
 kommer börja sin undervisning 18 jan 2010. 
- Ett möte är inbokat med programledaren för Arkitektstudenterna och A-husets 
 husprefekt för diskutera säkerhet och praktiska frågeställningar i samband med 
 arkitektstudenternas vistelse på KC. 
- En fjärrlånebibliotekarie har anställts med placering på KCs bibliotek i 18 
 månader med start 1 jan 2010. Tjänsten finansieras med 100% från 
 naturvetenskapliga fakulteten.  
- Panjea AB tar över caféverksamheten på KC från och med 1 jan 2010. 

 
§ 4 KC:s ombyggnad 
 
 Administrativa chefen meddelar att beloppet för att justera ombyggnadens kostnader  
 i samband med hus I är klar och skall fördelas enligt bilaga. 
 
 Husstyrelsen uppdrar åt administrativa chefen att undersöka om kostnaderna skall 
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 finansieras med institutionernas myndighetskapital eller om det skall finansieras med 
 lån. 
 
 Föredragande: Catrin Malmström 
 Bilaga: Bilaga § 4 
 
§ 5 Hus III 
 

 Gunnar Lidén meddelar att det skett en olycka i hus III i samband med renoveringen.  
 Vid borrning av ventilationskanal hamnade borrkärnan på våningen under i ett WC- 
 rum. Ingen skadades. Incidenten är anmäld till HMS-kommittén 

 
§ 6 Avloppsvattenprovtagning från laboratorieverksamheten 
 
 Administrativa chefen meddelar att universitetet håller på att upprätta program för 
 provtagning av kemikalier från avloppsvatten vid de större laborativa verksamheterna 
 vid Lunds universitet med start våren 2010. 
 
 Föredragande: Catrin Malmström 
 Handling: Bilaga § 6 
 
§ 7 Första hjälpen 
 
 Administrativa chefen meddelar att Eva Qvarnström varit i kontakt med 2 bolag som  
 kan leverera tjänster i form av brandövning och första hjälpen både på svenska och  
 engelska. 
 
 Föredragande: Olov Sterner 
 
§ 8 Högtalaranläggning i hörsalarna 
 
 Bordläggs i avvaktan på kostnadsförslag 
 
§ 9 Budget 2010 
 
 Administrativa chefen redovisar en preliminär budget för husstyrelsen för 2010.  
 Budgetförslag för husstyrelsen 2010 kommer presenteras och diskuteras vid nästa 
 husstyrelsemöte. 
 
 Föredragande: Catrin Malmström 
 
§ 10 KC:s biblioteksarkiv 
 
 Enligt bifogad handling poängterar Åsa Lindblad vikten av ett biblioteksarkiv. 
 
 Husstyrelsen beslutar att KCs biblioteksarkiv skall flyttas från befintliga lokaler i  
 samband med att lokaler i hus IV lämnas 2011. Förslag på ny lokal för KCs 
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 biblioteksarkiv är förbindelsegången i hus 1 på plan 1. 
 
 Föredragande: Olov Sterner 
 Handling: Bilaga § 10 
 
§ 11 Ev. övrigt 
 
 Nya studentrepresentanter i husstyrelsen från och 1 jan 2010 är Anders Arwefeldt för  
 W-sektionen och Alexander Dahlqvist för K-sektionen 
 
§ 12  Kommande möten våren 2010 
 
 Husstyrelsen beslutar sammanträda kl 15.15 följande dagar 
 tisdag 2 februari 
 onsdag 24 mars 
 måndag 24 maj 
  
 
  

 
 

  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Catrin Malmström  Olov Sterner 


