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§ 
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Beslut 

 

 
 
§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg punkterna 8 – 11.  
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll lägges till handlingarna. 
 
§ 3 Meddelanden 
 
 Administrativa chefen meddelar att: 

- VB-facken nu är flyttade och teknologernas nya förråd kan tas i bruk, 
- sannolikt kommer institutionerna att fr o m 2010 debiteras för datanät och andra 

IT-relaterade kostnader.  
 
§ 4 KC:s ombyggnad 
 

Husstyrelsen är överens om principer och fördelningsbas för fördelnings av kostnader 
men måste fortsätta arbeta på att klargöra hur de 18,7 Mkr kommer att tillföras KC. 
Det är också angeläget att lån kan lösas så snart medel finns på husstyrelsens 
kostnadsställen. 

 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 Handling: Bilaga § 4 
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§ 5 Hus III 
 

Administrativa chefen meddelar att ett genomförandebeslut avseende ombyggnad av 
hus III tecknades 2009-04-16.  
 
Husstyrelsen godkänner budget men anser att den budgeterade kostnaden för 
passagekontroll bör ses över. 
 
Föredragande: Cecilia Billgren 
Handling: Bilaga § 5  

 
§ 6 Bokslut 2008 
 
 Husstyrelsen lägger bokslutet för 2008 till handlingarna. 
 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 Handling: Bilaga § 6 
 
§ 7 Salar och seminarierum 
 
 Administrativa chefen meddelar att: 

- ordningsregler enligt beslut i husstyrelsen är uppsatta, dock utan instruktioner om 
möblering. 

- problemen med nedskräpning mm av salar har minskat avsevärt. 
- när vi lämnar plan 0 i hus IV, troligen ht 2011, kommer det att krävas mer 

planering och samordning vid schemaläggning. Det är viktigt att ta tag i detta i 
tid. 

  
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 
§ 8 Information inom KC 
 
 Administrativa chefen meddelar att: 

- det nu finns en uppdaterad KC-guide med i huvudsak allmän info om ”huset”. 
Guiden finns att hämta i informationen, 

- Ett paket med info till nya på KC har tagits fram och kommer att skickas ut inom 
kort. 

- KCs nya hemsidor kommer att arbetas om och läggas i aktuell grafisk profil under 
2009. 

- LTH kommer att sätta upp informationsskärmar vid entré A och vid sal B. 
 
§ 9 Avjoniserat vatten i hus II 
 

Administrativa chefen rapporterar att anläggningen för avjoniserat vatten i hus II är 
på upphällningen. Antingen måste vi reparera den eller ansluter vi hus II till 
anläggningen i hus I. Båda alternativen kostar Kemicentrum ca 100 kkr.  

 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL nr 3/2009 
KEMICENTRUM Sammanträdesdatum 
Husstyrelsen 2009-04-21 
 
 
§ 

 
Ärende 
Beslut 

 

 
 
§ 10 KC:s vaktmästeri 
 
 Husstyrelsen diskuterar framtiden för KC:s vaktmästeri. 
 
§ 11 Övrigt 
  

Husstyrelsen uppdrar åt administrativa chefen att: 
- svara på remiss om LU:s säkerhetspolicy 
- ordna en konstrunda på KC 
 

 
 
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren  Olov Sterner 


