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Närvarande 
 
Ledamöter 
Andersson, Carlaxel professor   ordförande 
Eliasson, Ann-Charlotte professor  
Lidén, Gunnar professor 
Sterner, Olov professor 
Blomberg, Saga student 
 
Suppleant i ordinarie ledamots ställe 
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Billgren, Cecilia  administrativ chef  protokollförare 
 
Frånvarande 
Thelin, Lisa doktorand  
 
 
 
§ 

 
Ärende 
Beslut 

 

 
 
§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning tillägg av punkten 8b. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll lägges till handlingarna. 
 
§ 3 Meddelanden 
 

Olov Sterner meddelar att det dragskåpstillbud som inträffade på avd för organisk 
kemi 2007-12-11 orsakades av den verksamhet som pågick i dragskåpet. Det var alltså 
inget fel på dragskåpet.  

 
§ 4 KC:s ombyggnad 

 
Ordföranden meddelar att ombyggnaden av etapp 3 går planenligt och att det pågår 
diskussioner kring inköp av inredning. 
 
Olov Sterner rapporterar om de diskussioner som förts inom kemiska institutionen 
om alternativ lösning på lokalproblematiken. 
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§ 5 Uppehållsrum för studenter 
 

Husstyrelsen har inga synpunkter på att teknologerna vänder sig till Akademiska hus 
för att förhandla om möjligheten att sätta in köksutrustning i uppehållsrummet. Inga 
kostnader för detta får dock belasta husstyrelsen. 
 
Teknologerna kommer att kontakta Anki Wikander för att ta reda på om det finns 
inredning i gott skick som kan användas för att möblera uppehållsrummet. I det fall 
detta inte finns ställer sig husstyrelsen bakom att ny inredning till uppehållsrummen 
ska införskaffas. 

 
 Föredragande: Carlaxel Andersson 
 Skrivelse från K- och W-sektionen: Bilaga § 5 
 
§ 6 Café på KC 

 
Ordföranden meddelar att kemiska institutionens styrelse är positiv till att driva ett 
café i hus I och beslutat att frågan ska utredas ytterligare. 
 
Konstateras att institutionen för livsmedelsteknik och institutionen för kemiteknik 
beslutat att inte delta i att driva en caféverksamhet. 
 
Husstyrelsen beslutar att i det fall kemiska institutionen beslutar att på prov driva ett 
café ska ingen lokalkostnad utgå första året. Beslut om hur lokalkostnaden ska 
hanteras därefter ska diskuteras inför budget 2009. 
 
Husstyrelsen ska fortsätta att verka för att få hit en extern entreprenör som driver 
caféverksamheten. 

 
 Föredragande: Carlaxel Andersson 
 
§ 7 Budget för husstyrelsen 2008 
 

Administrativa chefen presenterar en preliminär budget för 2009. En slutlig budget 
fastställs i januari. 
 
Husstyrelsen beslutar att hela kostnaden för husstyrelsen ska fördelas utifrån 
lönesumma under förutsättning att debitering av städkostnader kan ske direkt till 
respektive institution fr o m januari 2008. 

 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 Preliminär budget: Bilaga § 7 
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§ 8 Mötestider vårterminen 2008 

 
Husstyrelsen beslutar sammanträde följande tider vårterminen 2008: 
 
torsdag 10 januari kl 13.15 
onsdag 27 februari kl 13.15 
onsdag 16 april kl 10.15 
torsdag 22 maj kl 13.15 
 

§ 8b Kurser för KC-doktorander 
 
Husstyrelsen konstaterar att forskarutbildningsfrågor av denna typ är institutions-
frågor och uppmanar därför KC:s forskarutbildningskommitté att skicka förslaget till 
respektive institution. 
 

§ 9 Övrigt 
 
Gunnar Lidén rapporterar om arbetet med skolsamverkan. 
 
Saga Blomberg påminner om LTH:s webbaserade julkalender samt tar upp den 
lokalkritik som sammanställts av teknologerna. 
 
  

Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren  Carlaxel Andersson 
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