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Ärende 
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§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkt 12.  
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll lägges till handlingarna. 
 
§ 3 Meddelanden 
 
 Ordföranden rapporterar från möte angående ny kylanläggning i hus V. Husstyrelsen 

konstaterar att detta är en fråga som ska hanteras på institutionsnivå. 
 
 Lisa Thelin informerar om en doktorand som sent en kväll stött på en drogpåverkad 

person som brutit upp en automat och stulit pengar. Säkerhetsfrågor diskuteras 
ytterligare under punkten10 och denna händelse kommer att tas upp på HMS-
kommittén. 

 
§ 4 Hus III och IV 
 a. Flytt av kvävgastank 
 
 Husstyrelsen diskuterar placeringen av kvävgastanken.  
 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 Handling: Bilaga § 4a 
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 b. Låssystem i hus III 
 
 Administrativa chefen redogör för olika aspekter av att sätta in traditionella lås med 

nyckel respektive elektroniska lås i hus III då detta byggs om. 
 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 
§ 5 Skylt för W-sektionen på KC:s fasad 
 
 Husstyrelsen är positiv till att W-sektionen sätter upp en skylt på gaveln av hus II.  
 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 
§ 6 Ny bibliotekskommitté 
 
 Husstyrelsen utser Hans T Karlsson som representant för institutionen för kemiteknik 

och Marie Wahlgren som representant för institutionen för livsmedelsteknik.  
 
 Husstyrelsen uppdrar åt Olov Sterner att utse två representanter för kemiska 

institutionen. 
 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 
§ 7 Organisation av forskarutbildningsfrågor inom KC 
 
 Husstyrelsen beslutar att KCs forskarutbildningskommitté upphör 2008-12-31. 
 
 Föredragande: Olov Sterner 
 
§ 8 HMS-representanter fr o m 2009 
 
 Styrelsen uppdrar åt administrativa chefen att meddela fakulteterna vilka personer 

som ska ingå i HMS-kommittén fr o m 2009-01-01.  
 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
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§ 9  Budget 2009 
 
 Husstyrelsen beslutar att: 

- i enlighet med de senaste direktiven inte ha någon OH i husstyrelsen budget då 
kostnaderna ska ligga på institutionsnivå och då generera OH på den nivån. Jan 
Wegner får i uppdrag att kontakta LTH angående problematiken för husstyrelsen 
med anledning av den nya OH-modellen. 
- basen för fördelning av husstyrelsens kostnader ska vara densamma som i den nya 
OH-modellen, dvs lön och drift. 
- inte heller under 2009 ta ut någon hyreskostnad för catering/café-verksamheten. 
- kalla till ett möte med fakulteterna angående fördelning av kostnad för läsplatsytan i 
förbindelsegången på +2. 
 

 Husstyrelsen beslutar ha ett särskilt möte angående budget i januari.  
 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 Handling: Bilaga § 9 
 
§ 10 Säkerhet på KC 
 
 Husstyrelsen beslutar att: 

- det inte är aktuellt att sätta galler och dylikt för samtliga fönster i markplan, 
- ta in pris på rörelsestyrd utebelysning runt hela KC, 
- kontakta det företag som har automater i huset angående möjligheten att betala på 

annat sätt än med kontanter, 
- på respektive institution diskutera frågan om att begränsa antalet ingångar som 

kan användas för inpassage efter arbetstid. 
 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 
§ 11 Ev övrigt 

 
Husstyrelsens ledamöter tackar Carlaxel Andersson för hans tid som husprefekt och 
ordförande i husstyrelsen. 
 

§ 12 Kommande möten 
 

Husstyrelsen beslutar sammanträda kl 15.15 följande dagar: 
 
torsdag 29 januari (endast budget)  
torsdag 26 februari 

 
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren  Carlaxel Andersson 


