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Blomberg, Saga student 
 
 
 
§ 

 
Ärende 
Beslut 

 

 
 
§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkterna 4a och 9. 
  
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll lägges till handlingarna. 
 
§ 3 Meddelanden 
 

Administrativa chefen meddelar att den årliga utrymningsövningen kommer att äga  
rum vecka 40. 

 
§4a Passerkort 
 

 Tommy Ljungdell redogör för passerkortsbytet. 
 

 Husstyrelsen beslutar att avdelningarna köper gästkort till självkostnadspris, 
40 kr/kort, och distribuerar dessa till korttidsgäster, dvs upp till 2 månader. 
Husstyrelsens beslutar även att gäster som ska vistas i huset mer än 2 månader ska 
läggas in i LUCAT och ha ett passerkort med foto.  
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§ 4 KC:s ombyggnad 

  
 Tommy Ljungdell tar upp frågan om inredning i etapp 3. Husstyrelsen beslutar att 
konferensrummet ska förses med videokanon samt eluttag i bordet.  Husstyrelsen 
uppdrar åt den arbetsgrupp som arbetade fram utformningen av etapp 3 att även 
diskutera inredningsfrågan. 
 
Ordföranden rapporterar att planeringen av hus III går planenligt. 
 
 Gunnar Lidén tar upp frågan om höjd parkeringsavgift för KC:s parkering. 
Husstyrelsen menar att information om höjningen borde ha skickats ut från 
parkeringskontoret. 
 

§ 5 Organisation för kemikaliehanteringssystemet KLARA 
 
 Ordföranden redogör för kemikaliehanteringssystemet KLARA som inom kort införs 
inom LU. På varje institution ska finnas en person som ansvarar för behörigheter till 
KLARA. Mail om informationsmöte angående KLARA har skickats ut. 
 

 Föredragande: Carlaxel Andersson 
 
§ 6 Halvårsbokslut 2007 

 
Administrativa chefen meddelar att halvårsbokslutet visar att ekonomin för den 
löpande och budgeterade verksamheten väl följer budget. Dock är ekonomin för 
ombyggnaden av hus I fortfarande oklar och ger i halvårsbokslutet ett resultat om  
-4,7 Mkr. Husstyrelsen ser med stor oro på kostnaderna för hus I.  
 
Husstyrelsen anser också det oacceptabel att en räntekostnad om 73,5 kkr för en sent 
betalt räkning belastar KC när förseningen beror på att fakturan varit på byggnads-
enheten i 3 veckor innan den anlände till KC. 
 

 Föredragande: Cecilia Billgren 
 Halvårsbokslut: Bilaga § 6 
 
§ 7 Skolsamverkan 

 
Diskussion. 
 

 Föredragande: Cecilia Billgren 
 
§ 8 Flyttat möte 

 
Husstyrelsens möte den 6 december flyttas till fredag 14 december kl 10.15. 

 
Protokollförare  Justeras 
 
Cecilia Billgren  Carlaxel Andersson 
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