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§ 
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§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkterna 15 a och  
 15 b. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 
 
§ 3 Meddelanden 
  
 Administrativa chefen meddelar att: 
 

- Arkitekternas vårutställning äger rum 25 maj till 1 juni. Vårutställningen   
 kommer visas i KCs foajéer, 

- En anställning som receptionist är ledigkungjord och sista ansökningsdag är 27 
  april, 

- Utrymmet mellan glasdörrarna på plan 0 vid entré E och utrymmet utanför  
  Mediatryck på plan -1 vid entré E kommer fräschas upp. 
 
 

 Byggsamordnaren meddelar att: 
 

- Akademiska hus kommer genomföra borrningar av marklagret vid   
 parkeringsplatsen utanför entré A under 6 veckor med start 25 maj. 
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- Diskussioner kommer föras med Akademiska hus om hur området utanför entré  

 E skall se ut när byggbarackerna flyttas från KC efter att renoveringen av hus III  
 är klar. 

 
§ 4 KC:s ombyggnad 
  
 Ordföranden meddelar att renovering av hörsalarna F och G startar v 16. 
 
§ 5 Hus III 
 
 Administrativa chefen meddelar att bokmagasinet nu är flyttat till nya lokaler. 
 
§ 6 Miljödiplomering på KC 
 
 Ordföranden meddelar att det hållits ett lunchföredrag om mätningarna av  
 kvicksilver i avloppsvattnet på KC. Avloppsstammarna i hus II kommer  
 högtrycksspolas under maj/april och mätningar av kvicksilver kommer ske innan och  
 efter högtrycksspolningen. 
 
 Miljösamordnarna har 14 april genomgått en utbildning i systematiskt miljöarbete. 
  
§ 7 Nyrekrytering till Kemicentrums bibliotek 
 
 Åsa Lindblad meddelar att det ev kan bli tal om nyrekrytering till biblioteket och  
 att det då gäller en 50 % anställning. 
 
 Husstyrelsen uppdrar till Åsa Lindblad att göra en sammanställning av funktionerna  
 för den personal som idag arbetar i biblioteket. 
 
 Föredragande: Åsa Lindblad 
 
§ 8 Riktlinjer Kemicentrums lägenheter 
 
 Ann-Christine Wikander redogör för behovet av riktlinjer för användandet av KCs  
 lägenheter. 
 
 Husstyrelsen uppdrar till Ann-Christine Wikander att sammanställa riktlinjerna,  
 som kommer diskuteras på nästa husstyrelsemöte. 
 
 Föredragande: Ann-Christine Wikander 
 Handling: Bilaga § 8 
  
§ 9 AV-utrustningen i hörsalarna 
 
 Tommy Ljungdell redogör för den AV-utrustning som LTH kommer finansiera till  
 KCs hörsalar och som beräknas vara på plats till terminsstarten hösten 2011.  
 Komplettering av AV-utrustning till att gälla ytterligare en duk,  
 dokumentkamera och en projektor såsom det planeras till sal A uppskattas till 70  
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 kkr/sal.  
 
 Husstyrelsen beslutar att komplettera AV-utrustning utöver det som LTHs  
 finansierar. Kostnaden uppskattas till 280 kkr. 
 
 Föredragande: Tommy Ljungdell 
 
§ 10  Kemicentrums passersystem 
 
 Byggsamordnaren redogör för återkommande problem med KCs nuvarande  
 passersystem. Byggsamordnaren meddelar också att leverantören håller på att avveckla  
 nuvarande system.  
 Byggsamordnaren föreslår husstyrelsen att passersystemet bör bytas ut. 
 
 Husstyrelsen beslutar att passersystemet skall bytas ut. Kostnaden uppskattas till  
 1500 kkr 
  
 Föredragande: Tommy Ljungdell 
 
§ 11 Dörrmiljöer i hus V 
 
 Byggsamordnaren redogör för behovet av nya dörrmiljöer för 10 korridordörrar i hus  
 V. 
 
 Husstyrelsen beslutar att 10 korridordörrar i hus V utrustas med passersystem.  
 Kostnaden uppskattas till 300 kkr.  
 
 Föredragande: Tommy Ljungdell 
 
§ 12 Läsplatser i förbindelsegången plan +1 
 
 Bordlägges till nästa möte med husstyrelsen. 
 
 Föredragande: Tommy Ljungdell 
 Handling: Bilaga § 12 
 
§ 13 Skiljevägg i foajén vid hörsal F 
 
 Tommy redogör för kostnaderna att hyra foajéytan i hus IV. Detta för att förhindra  
 att en skiljevägg sätts upp i foajén vid hörsal F. 
 
 Husstyrelsen uppdrar till Tommy Ljungdell att ordna ett möte med LU byggnad och  
 Akademiska hus för vidare diskussion om detta. 
 
 Föredragande: Tommy Ljungdell 
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§ 14 Huvudskyddsombud 
 
 Administrativa chefen meddelar att det under hösten kommer förberedas för val av  
 skyddsombud och huvudskyddsombud för mandatperioden 2012-2014 
 
 Föredragande: Catrin Malmström 
 
§ 15 a Bokslut 2010 
 
 Administrativa chefen redogör för bokslutet för 2010. 
 
 Handling : Bilaga § 15 a 
 
§ 15 b Separera kostnadsstället 156701 (KC husstyrelse) från KILU-NF 
 
 Ekonomichefen redogör för problem med organisationsstrukturen och attestplanen  
 vilket betyder att 156701 idag är överordnat 156705 och därmed hela KILU-N.  
 
 Ekonomichefen föreslår husstyrelsen att separera kostnadsstället 156701(KC  
 husstyrelse)  och 156790 (KCs bibliotek)som rör husstyrelsens verksamhet från  
 KILU-NF. 
 
 Husstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 
  
 
 

 
  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Catrin Malmström  Olov Sterner 


