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§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkterna 11a-c. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll lägges till handlingarna. 
 
§ 3 Meddelanden 
 
 Administrativa chefen meddelar att: 

- vi hade en utrymning på kvällen måndag 23 februari pga en brand i ett ställverk. 
Organisationen och informationen vid utrymningar är fortfarande mycket 
otillfredsställande, 

- den flytt av tanken för flytande kväve som tidigare diskuterats i husstyrelsen kan 
avvakta till 2011 då vi lämnar hus IV, 

- det är fortfarande stora problem med störningar i KC:s korridorrum på 
Möllevångsvägen. Vi samverkar nu med LU:s bostadsorganisation för att hitta 
lösningar, 

- i slutet av 2009 kommer delar av verksamheten vid institutionen för arkitektur att 
evakueras till KC, huvudsakligen till plan 3 och 4 i hus IV. 
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§ 4 KC:s ombyggnad 
 

Administrativa chefen meddelar att vi fortfarande saknar någon faktura avseende 
hus I. Husstyrelsen uppdrar åt administrativa chefen att till nästa möte ta fram en 
fördelning av kostnader för hus I.  

 
 Husstyrelsen konstaterar att den konstnärliga utsmyckningen som gjorts är mycket 

positiv för intrycket av KC. 
 
§ 5 Hus III 
 
 Administrativa chefen rapporterar om aktuellt läge för ombyggnaden av hus III. Ett 

beslut om ombyggnad väntas inom de närmaste veckorna. Enligt den preliminära 
budgeten för inredning och utrustning kommer kostnader om ca 1,2 Mkr för bl a 
passersystem och brandsäkerhet att belasta husstyrelsen. 

 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 
§ 6 Låssystem 
 
 Husstyrelsen är positiv till att sätta in saltolås i gemensamma utrymmen. Beslut om 

att sätta in saltolås eller traditionella låsa för övriga delar av KC fattas av respektive 
institution. 

 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 Handling: Bilaga § 5 
 
§ 7 Bibliotekskommittén 
 
 Husstyrelsen beslutar att bibliotekskommittén avskaffas fr o m 2009-01-01. Viktigare 

biblioteksärenden ska i fortsättningen behandlas i husstyrelsen. Övriga frågor hanteras 
av 1:e bibliotekarien i samråd med husprefekten. 

 
 Föredragande: Olov Sterner 
 
§ 8 KC-kalender och hemsidor 
 
 Administrativa chefen meddelar att KC:s nuvarande webmaster Christer Larsson, som 

även gör KC-kalendern, kommer att få ändrade arbetsuppgifter. Detta ger anledning 
att se över de uppgifter Christer haft för KC-gemensamt.  

 
 Husstyrelsen beslutar lägga ned KC-kalendern efter vårterminens slut. Detta eftersom 

så gott som all information idag även sänds som mail.  
 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
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§ 9 Bokslut 2008 
 
 Administrativa chefen redogör kort för bokslut för KC-gemensamt.  
 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 Handling: Bilaga § 8 
 
§ 10 Sammanträden våren 2009 
 
 Husstyrelsen beslutar sammanträda följande dagar våren 2009: 
 
 tisdag 21 april kl 10.15  
 tisdag 26 maj kl 15.15 
 
§ 11a Förråd åt studenterna 
   
 Studenterna tar upp frågan om nytt förråd när de lämnar nuvarande lokal i hus IV. 

Husstyrelsen meddelar att besked om när nytt förråd kan tillträdas lämnas vid nästa 
möte. 

 
§ 11b Störningar vid undervisning 

 
Studenterna tar upp problemet med störande ljud utanför undervisningssalarna. 
Husstyrelsen är medveten om problemet som i huvudsak beror på klinkergolven i 
hallarna och ska undersöka vad som kan göras för att förbättra situationen. 

  
§ 11c Projektor i konferensrummet 

 
Husstyrelsen beslutar att installera en fast projektor i konferensrummet till en kostnad 
om 20 000 kr. 

 
 
 
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren  Olov Sterner 


