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§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 
 
§ 3 Anmälan övriga frågor 
  
 § 11a  Royal Society of Chemistry 
 § 11 b Fönsterputsning 
 
§ 4 Meddelanden 
 
  
 Administrativa chefen meddelar att: 
  

- Det under natten till 11 september skedde ett inbrott i korridoren där KILUs  
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 ekonomer sitter. Fönster krossades och tre laptops stals, 
- På naturvetenskapliga fakulteten har en biblioteksutredning genomförts om ett  
 gemensamt fakultetsbibliotek. Utredningen kommer diskuteras på nästa  
 naturvetenskapliga fakultetens styrelsemöte. 

 
§ 5 Aktuella byggfrågor 
 
 Byggsamordnaren redogör för inventeringen av miljöstationer på KC. På grund av  
 det dåliga skicket på vissa miljöstationer föreslås att det skall köpas in 20 st nya  
 miljöstationer till en kostnad på 240 kkr.  
 
 Husstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
 Byggsamordnaren redogör för behovet av sanering och bättre ventilation i KCs  
 rum för kemiskt avfall.  
  

Husstyrelsen beslutar att rummet skall saneras, iordningställas och få en 
ändamålsenlig ventilation. 

 
 Husprefekten redogör för förgäves/riskavtal på 150 kkr från Akademiska hus som  
 krävs i samband med planering och utredning av renovering av sal A. 
 
 Husstyrelsen beslutar att godkänna förgäves/riskavtalet till en kostnad på 150 kkr. 
 
§ 6 Miljödiplomering av KC  
 
 Husstyrelsen diskuterar handlingsplan och åtgärdsplan för miljödiplomeringen på  
 KC. 
 
 Husstyrelsen anser att den bör uppdateras med punkter från diskussion som hölls  
 med miljösamordnaren på LU centralt den 31 maj 2012 och uppdrar till Eva  
 Qvarnström att göra det. 
 
 Föredragande: Eva Qvarnström 
 Handling: Bilaga § 6 
  
§ 7 Kris- och katastrofhantering på KC 
 
 Husprefekten redogör från HMS mötet den 6 september där LUs säkerhetschef  
 informerade om ny säkerhetspolicy, som nu är på remiss.  
 
 Husstyrelsen uppdrar till administrationen på KC att uppdatera KCs kris och  
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 katastrofhantering, så att den överensstämmer med LUs säkerhetspolicy. Detta efter   
 att säkerhetspolicyn är beslutad på LU. 
 

Av information från LUs säkerhetschef framgår att tillgång till universitetsväktare vid 
utrymning nattetid och helger är mindre än vad arbetsgruppen anser nödvändigt. 
Påpekande till centrala skyddskommittén föreslogs. 

 
 Föredragande: Karl-Erik Bergquist 
 
§ 8 Skyltning på KC 
 
 Byggsamordnaren redogör för behovet av bättre skyltning på KC. 
 
 Husstyrelsen uppdrar till byggsamordnaren att skapa en arbetsgrupp som ser över  
 skyltningen på KC. En studentrepresentant skall ingå i arbetsgruppen. 
 
 Föredragande: Tommy Ljungdell 
 
§ 9 Halvårsbokslut 
 
 Administrativa chefen redogör kortfattat för halvårsbokslutet för KC. 
 
 Föredragande: Catrin Malmström 
 Handling bifogas: Bilaga § 9 
 
§ 10 Kvicksilver i Kemicentrums avloppsvatten 
 
 Hussprefekten redovisar de senaste mätningarna på analysen av kvicksilver i  
 avloppsvattnet och redogör för arbetet med spolningar av de horisontella  
 avloppsstammarna på hela KC. 
 
 Föredragande: Karl-Erik Bergquist 
 
§ 11 a Royal Society of Chemistry 
 
 Husstyrelsen har per capsulam via e-post tagit beslut på att köpa in  
 samtliga e-böcker från 1968 till 2012 från Royal Society of Chemistry för § 22.000  
 till KCs bibliotek. 
 
§ 11 b Fönsterpustning 
 
 Husstyrelsen ger i uppdrag till administrativa chefen i uppdrag att ta in  
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 kostnadsförslag på vad fönsterputsning av KCs alla fönster kostar. 
 
  
 

 
  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Catrin Malmström  Karl-Erik Bergquist 


	Närvarande
	Ledamöter

	Frånvarande

