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§ 

 
Ärende 
Beslut 

 

 
 
§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkterna 8 – 10. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll lägges till handlingarna. 
 
§ 3 Meddelanden 
 

Administrativa chefen meddelar att mätning av mobiltäckning på KC nu gjorts och 
att detta förhoppningsvis innebär att den dåliga täckningen i bl a hus I kommer att 
åtgärdas relativt snart. 
 
Ordföranden tar upp problemet med nedskräpning vid läsplatser som varit extra 
problematiskt under senaste tentaperioden. En skrivelse har sänts till studentkårerna 
med uppmaning om bättring. 

 
§ 4 KC:s ombyggnad 

 
Administrativa chefen meddelar att: 
- synpunkter på genomförandebeslut avseende hus I, III och IV sänts till fakulteterna, 
- den ekonomiska situationen vad gäller hus I är fortfarande oklar,  
- den räntekostnad om 73,5 kkr som felaktigt belastat KC har bokats bort från KC,  
- KILU styrelse ställt sig positiv till att skapa en faculty club i hus I, etapp 3, 
- planeringen kring ombyggnad av hus III och tömning av hus IV fortgår. 
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§ 5 Konstnärlig utsmyckning i hus I 
 

Husstyrelsen är positiv till konstnärlig utsmyckning i hus I och uppdrar åt 
administrativa chefen att representera KC i denna process. 

 
Föredragande: Cecilia Billgren 

 
§ 6 Budget för husstyrelsen 2008 

 
Husstyrelsen diskuterar de KC-gemensamma kostnaderna och uppdrar åt 
administrativa chefen att utifrån dagens diskussion ta fram ett budgetförslag för 
husstyrelsen till nästa möte. 

 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 
§ 7 Skolsamverkan 

 
Gunnar Lidén rapporterar från arbetet med utformning av den framtida KC-
gemensamma skolsamverkan. 
 
Husstyrelsen entledigar Britta Kjellin-Bolmstedt från uppdrag som kontaktperson för 
KC:s skolsamverkan fr o m 2007-11-01. 

 
 Föredragande: Gunnar Lidén 
 Handling: Bilaga § 7 
 
§ 8 Café på KC 

 
Husstyrelsen diskuterar förslag om caféverksamhet på KC.  
 

 Föredragande: Cecilia Billgren 
 Handling: Bilaga § 8 

 
§ 9 Utrymning 26 oktober 
 

Husstyrelsen diskuterar elavbrott och utrymning 2007-10-26. Det är fortfarande inte 
tydligt hur återinrymning ska gå till vid ventilationsbortfall. Ordföranden får i 
uppdrag att ta tag i detta. 

 
§ 10 Mötestider 

 
Husstyrelsen beslutar att i fr o m vt 2008 förlägga sina möten på eftermiddagarna för 
att underlätta för studeranderepresentanterna att närvara. 

 
Protokollförare  Justeras 
 
 
Cecilia Billgren  Carlaxel Andersson 
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