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§ 
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§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkterna 15a, 15b och 

15c 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 
 
§ 3 Meddelanden 
 
 Ordföranden meddelar att: 

- ny entreprenör, Sonja Magnusson, har tagit över verksamheten i Café Ester. Det 
kommer byggas en bänk för att skapa mer avlastningsyta i caféet. 

- det förekommit sprickor i frontluckor i dragskåp på KC. Är glaset i frontluckan  
gjord av härdat glas finns risk att glaset spricker och splittras i småbitar. Är glaset 
istället gjort av lamellglas kan det inte splittras i småbitar. KC kommer att 
dokumentera vilka dragskåp som har frontluckor med härdat glas. 

 
 Administrativa chefen meddelar att: 

- Cecilia von Arnold kommer att anställas som vikarierande informatör under tiden 
som Katarina d`Aubigné kommer vara föräldraledig. 

- det varit återkommande problem med husets passersystem under september 
månad. Problemet är nu åtgärdat. 

 
 Informatören meddelar att: 

- det finns en grupp på facebook på KC som skapades 2008 och som i framtiden 
kan användas som marknadsföringsverktyg för olika ändamål. 
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§ 4 KC:s ombyggnad 
 
 Inget att rapportera. 
 
§ 5 Hus III 
 
 Flytt till hus III och tömning av hus IV pågår för fullt och beräknas vara klart på 

utsatt tid d v s 30 september 2010. Husstyrelsen tackar Anki Wikander, Rickard 
Holst och Tommy Ljungdell för det arbete som utförts. 

 
 Tommy Ljungdell meddelar att etapp II i hus III startar på måndag 20 september och  
 beräknas vara klar i april 2011.  
 
 Tommy Ljungdell redogör för förslag på möjlig placering av lokalvårdarnas  
 omklädningsrum som idag finns i hus IV. Omklädningsrummen föreslås placeras i 
 delar av Media-Trycks gamla lokaler i hus III plan -1 enligt bilaga.  
 
 Tommy Ljungdell redogör för förslag på ny utrymningsväg i hus III (östra delen) på  
 plan -1 enligt bilaga. Förslaget innebär att lokalvårdarnas pausrum flyttas enligt 
 bilaga. 
 
 Husstyrelsen beslutar att godkänna förslagen enligt bilaga. Husstyrelsen ger Tommy  
 Ljungdell i uppdrag att informera LU service om ombyggnadsplanerna som rör  
 lokalvårdarna.  Ombyggnaden beräknas vara klar sommaren 2011. 
 
§ 6 Miljödiplomering på KC 
 
 Administrativa chefen meddelar att kemiska institutionen nu beslutat om fyra  
 miljösamordnare vilka är: 
 
 Enheten för analys och syntes: Bodil Eliasson 
 Enheten för proteinvetenskap: Sara Linse 
 Enheten för bioteknologi: Ulla Jeppsson Wistrand 
 Enheten för fysikalisk och teoretisk kemi: Ingegerd Lind 
 
 
§ 7 Halvårsbokslut husstyrelsen 
 
 Administrativa chefen redogör för halvårsbokslutet för husstyrelsen 2010 och ställer  
 en förfrågan om det är ok att Åsa Lindblad beställer tidsskrifter enligt 
 bifogad bilaga för 2011. 
 
 Husstyrelsen ställer sig positiv till beställningen av de tidsskrifter som finns på  
 bilagan. 
 
 Föredragande: Catrin Malmström 
 Handling: Bilaga § 7 
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§ 8 Reviderad KC guide 
 
 Administrativa chefen redogör för den reviderade KC-guiden. 
 
 Husstyrelsen beslutar att 500 ex av KC guiden skall tryckas. 
 
 Föredragande: Catrin Malmström 
 Handling: Bilaga § 8 
  
§ 9 Lokalbuffert, expansionsyta 
 
 Ordföranden redogör för det beslut KILUs styrelse tog angående expansionsyta i hus  
 III plan 0 i västra delen. 
 
 Föredragande: Olov Sterner 
 
§ 10 Hörsalarna F och G 
 
 Ordföranden redogör för hyreshöjning av salarna F och G i samband med  
 renoveringen som påbörjas i april 2011. 
 
 Husstyrelsen beslutar att bekosta renoveringen av sal F. 
 
 Föredragande: Olov Sterner 
  
§ 11  Undervisningssalarna 
 
 Administrativa chefen redogör för det förslag som diskuterats med LTH om att alla 

undervisningssalar kan bokföras på fakultetsnivå. 
 
 Husstyrelsen uppdrar åt administrativa chefen att kartlägga hur undervisningssalarna 

bokförs idag och vilken fördelning som gäller mellan LTH och naturvetenskapliga 
fakulteten. 

  
 Föredragande: Olov Sterner 
 
§ 12 AV-utrustning på KC 
 
 Tommy Ljungdell redogör för den icke fungerande AV-utrustning som idag finns i 

hörsalarna B och C. 
 
 Husstyrelsen beslutar att Tommy Ljungdell skall köpa in två nya projektorer till 

hörsalarna B och C. 
 
 Föredragande: Tommy Ljungdell 
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§ 13 Dörrar 
 
 Ordföranden redogör för behovet av två dörröppnare i västra delen av hus I. Priset för 

att installera en dörröppnare är enligt Akademiska hus 75.000 kr. 
 
 Husstyrelsen beslutar att installera två dörröppnare i västra delen i hus I. 
 
 Föredragande: Olov Sterner 
 
§ 14 Bokmagasinet 
 
 Administrativa chefen meddelar att Anders Davidsson på Akademiska hus kommer 

att diskutera med länsstyrelsen om möjligheten att använda skyddsrummet som 
bokmagasin. 

 
 Föredragande: Catrin Malmström 
 
§ 15a  Närvaro- och yttranderätt för KILUs informatör i KCs husstyrelse 
 
 Husstyrelsen beslutar att KILUs informatör har närvaro- och yttranderätt i KCs  
 husstyrelse. 
 
§15b Kemins år 2011 
 
 Katarina d`Aubigné redogör för planerna för konstutställning på KC i samband med  
 kemins år 2011 och anhåller om ett bidrag på 25.000 kr för det ändamålet. 
 
 Husstyrelsen beslutar att avsätta 25.000 kr som bidrag för det ändamålet. 
 
§15c Elfel, ombyggnadsproblem 
 
 Gunnar Lidén redogör för elkopplingsfelet som uppkom under renoveringsarbetet av  
 institutionen för kemitekniks lokaler i augusti i år. Skadorna har rapporterats till LU  
 byggnad.  Diskussioner förs nu mellan LU byggnad och Akademiska hus angående  
 ersättning av förstörd utrustning i samband med elkopplingsfelet.  
 
  

 
 

  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Catrin Malmström  Olov Sterner 


