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§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning.  
 
§ 2 Presentation av KC:s nya hemsida 
 
 Katarina d`Aubigné presenterar KC:s nya hemsida, som beräknas vara färdig i mitten 
 på november 2009. 
 
§ 3 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll lägges till handlingarna. 
 
§ 4 Meddelanden 
 
 Administrativa chefen meddelar att ny arbetsmiljöpolicy håller på att tas fram av 
 Lunds universitet. 
 
§ 5 KC:s ombyggnad 
 
 Diskussion förs om att koppla in hus II´s kvävgassystem till kemicentrums tank för 
 flytande kväve. 
  
 Husstyrelsen uppdrar åt Tommy Ljungdell att ta in pris på vad det kostar att koppla 
 
 in hus II till tanken med flytande kväve. 
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§ 6 Hus III 
 
 Tommy Ljungdell meddelar att det är hög tid att planera för lokalerna på plan -1 i 
 hus IV och som skall lämnas i samband med flytten 2011samt en eventuell flytt av 
 tanken för flytande kväve. De lokaler som det gäller är bokmagasinet och  
 serviceenhetens omklädningsrum och heliumreturrummet (KL132-135). 
 
 Husstyrelsen uppdrar åt Tommy Ljungdell att undersöka vad det kostar att bygga om 
 befintliga lokaler (2 moduler) i hus III till omklädningsrum med dusch och se över 
 alternativ till annan placering av bokmagasinet på KC samt ta upp eventuell flytt av 
 tanken med flytande kväve till diskussion med Akademiska hus. 
 
 Husstyrelsen uppdrar åt Åsa Lindblad att lämna en redovisning till nästa 
 husstyrelsemöte om vilka tidskrifter och årgångar av tidskrifter som finns arkiverade i  
 bokmagasinet och hur mycket bokmagasinet utnyttjas av anställda på KC. 
 
 Olov Sterner skall undersöka behovet av verksamheten i heliumreturrummet. 
 
§ 7 Högtalaranläggning i hörsalarna 
 
 Tommy Ljungdell redogör för behovet att upprusta AV-utrustningen i hörsalarna på 
 KC. 
 
 Husstyrelsen uppdrar åt Tommy Ljungdell att ta in kostnadsförslag på vad det kostar 
 att upprusta hörsalarna med AV-utrustning. 
  
 Föredragande: Tommy Ljungdell 
 
§ 8 Föreståndare för brandfarlig vara, brandskyddsansvarig 
 
 Eva Qvarnström redogör för ansvaret som föreståndare för brandfarlig vara, brand- 
 skyddsansvarig. 
  
 Från och med 1 jan 2010 kommer husprefekten att ha ansvaret som föreståndare för  
 brandfarlig vara och vara brandskyddsansvarig på KC 
 
 Föredragande: Eva Qvarnström 
 
§ 9 Miljödiplomering på KC 
  
 Olov Sterner meddelar att processen med att KC skall bli miljödiplomerat har 
 inletts och diskussioner har förts med miljösamordnare Maria Nilsson på LU  
 byggnad. 
  
§ 10 Ev. övrigt 
 
 Administrativa chefen meddelar att LTH gemensamt bidrar med 40 000 kr per år till  
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 teknologernas förrådsutrymme, vilket innebär att det inte täcker hyra för ytterligare 
 ett förråd till teknologerna på KC. 
 

 Administrativa chefen meddelar att det inkommit en offert från diplomerad  
 massageterapeut om kontorsmassage, en dag i veckan, på dagtid i KCs lokaler.  
 
 Husstyrelsen ställer sig inte bakom förslaget. 

  
 
 

  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Catrin Malmström  Olov Sterner 


