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Närvarande 
 
Ledamöter 
Ahrné, Siv  professor 
Alveteg, Mattias universitetslektor 
Ax, Elisabeth student 
Bergquist, Karl-Erik forskningsingenjör  ordförande 
  
Övriga 
Jarnung, Carola miljösamordnare, LU  § 7 
Ljungdell, Tommy byggsamordnare 
Lindblad, Åsa 1:e bibliotekarie  § 8 
Lönnebo Stagnell, Katarina student  §§ 1-8 
Malm, Jan-Olle professor 
Malmström, Catrin  administrativ chef  protokollförare 
von Arnold, Cecilia informatör 
Qvarnström Eva huvudskyddsombud  §§1-7 
 
Frånvarande 
Hoang, Anita student  
Söderman, Olle professor 
 
 
 
§ 

 
Ärende 
Beslut 

 

 
 
§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 
 
§ 3 Anmälan övriga frågor 
 
 § 12 a Flytande kväve 
 § 12 b Elektroniska säkerhetsföreskrifter 
 § 12 c Teknologrummet 
 § 12 d Riktlinjer för studenters bokning av salar på KC. 
§ 4 Meddelanden 
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 Ordföranden meddelar att: 
 

- Det på infrastrukturberedningsmötet på LTH diskuterats huruvida det behövs 
mer resurser för att hantera dagens passersystem på LTH. 

 
 Administrativa chefen meddelar att: 
 

- Katarina d`Aubigné har tjänstledigt i sex månader med start 1 mars 2012. 
  
§ 5 Ombyggnad på KC 
 
 Byggsamordnaren meddelar att  
 

- KC fått bygglov för att sätta upp två skyltar med texten ”KEMICENTRUM”. 
Uppsättning kommer ske under våren 2012. 

- Arbetet med läsplatserna går enligt planerna. Invigning av läsplatserna planeras till 
slutet av april. 

- På grund av tidsbrist skjuts renovering av hörsal A till sommaren 2013. AV-
utrustning och skrivtavlor byts ut under sommaren 2012. 

 
§ 6 Miljödiplomering på KC  
 
 Carola Jarnung från LU centralt redogör för miljödiplomering på LU. Eva  
 Qvarnström går igenom KCs handlingsplan för miljödiplomering. 
 
 Husstyrelsen beslutar att handlingsplanen skall gå ut på remiss till institutionerna på  
 KC. 
 
 Föredragande: Eva Qvarnström 
 Handling: Bilaga § 6 
  
§ 7 Kris- och katastrofhantering på KC 
 
 Eva Qvarnström redogör för innehållet kris- och katastrofpärmen på KC. 
 
 Cecilia von Arnold får i uppdrag att bistå Eva Qvarnström med skrivning om  
 Kriskommunikation. 
 
 Husstyrelsen beslutar att ett särskilt möte skall hållas med prefekterna på KC för att  
 gå igenom och diskutera handlingsplan för kris- och katastrof samt  
 kriskommunikation på KC. 
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 Föredragande: Eva Qvarnström 
 
§ 8 KCs bibliotek 
 
 Åsa Lindblad redogör för den pågående biblioteksutredning som pågår vid  
 naturvetenskapliga fakulteten.  Biblioteksutredningen skall vara klar den 12 juni  
 2012. 
 
 Föredragande: Åsa Lindblad 
 
§ 9 Bokslut 2011 
 
 Administrativa chefen redogör för husstyrelsens bokslut 2011. 
 
 Husstyrelsen beslutar att en ekonomisk plan skall utarbetas för husstyrelsens  
 myndighetskapital.  
 
 Föredragande: Catrin Malmström 
 Handling: Bilaga § 9 
 
§ 10 Informationsskärmar på KC 
 
 Informatören redogör för informationsskärmarna som är uppsatta på KC. Det är  
 LTH som är ansvarigt för informationsskärmarna. På KC kommer informationen  
 gälla verksamheterna för båda fakulteterna, LTH och NF. 
 
 Föredragande: Cecilia von Arnold 
 
§ 11 Webbhantering 
 
 Med anledning av att Katarina d`Aubigné är tjänstledig ett halvår med start 1 mars  
 2012 diskuteras hur arbetsuppgifterna skall hanteras under tjänstledigheten och  
 framöver. 
  
 Föredragande: Catrin Malmström 
 
§ 12 a Flytande kväve 
 
 Ordföranden redogör för den utredning som gjorts för inköp av flytande kväve från  
 Kryolab på Fysicum till KC. Det gäller flytande kväve för storförbrukarna inom KC.  
 Kostnaden för transporten från kryolab till KC uppskattas till 30.000 kr per år.  
 Kostnaden för transporten kommer tas från husstyrelsen. 
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 Husstyrelsen beslutar att flytande kväve köps in från kryolab på Fysicum för  
 storförbrukarna på KC och att kostnaden för transporten, 30.000 kr,  belastar 
 husstyrelsen. Kostnaden för inköpet av flytande kväve betalas av respektive brukare. 
 
§ 12 b Elektroniska säkerhetsföreskrifter 
 
 Ordföranden redogör för diskussioner om elektroniska föreskrifter som fördes på  
 HMS-kommitténs möte 27 oktober 2011 § 11.  
 
 Husstyrelsen beslutar att avsätta 100 000 kr för uppstart av arbetet med elektroniska 
 säkerhetsföreskrifter. Projektledare för de elektroniska säkerhetsföreskrifterna skall  
 utses. Ulf Ellervik bistår projektledaren med anvisningar om arbetet. 
 
§ 12 c Teknologrummet på KC 
 
 Elisabeth Ax redogör för önskemål om ommålning av en röd vägg till grå vägg i  
 teknologrummet för K-sektionen. 
 
 Husstyrelsen beslutar att teknologerna får måla om väggen men det skall göras i  
 samråd med Tommy Ljungdell. 
 
§ 12 d Riktlinjer för studenternas bokning av salar på KC 
 
 Ordföranden redogör för riktlinjer för studenter att boka salar/seminarierum för  
 studentverksamhet. 
 
 Husstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
 
Catrin Malmström  Karl-Erik Bergquist 
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