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Närvarande 
 
Ledamöter 
Ahrné, Siv  professor 
Alveteg, Mattias universitetslektor 
Bergquist, Karl-Erik universitetslektor    ordförande 
Bratbakken Lundvall, My student 
Sjöstedt, Frida student  
Söderman, Olle professor  
  
Övriga 
Ljungdell, Tommy byggsamordnare 
Malmström, Catrin  administrativ chef  protokollförare 
Wikander, Ann-Christin intendent  § 7 
 
Frånvarande  
Abrahamsson, Victor doktorand 
Hoang, Anita student 
 
 
 
 
§ 
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§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning efter att punkt 6 ersatts med rubriken 

studentärende. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 
 
§ 3 Anmälan övriga frågor 
 
 16 a Utlåning av studentrum 
 16 b Kvicksilver 
 16 c Vakuumledning i hus I 
 
§ 4 Meddelanden 
 
 Inga meddelanden 
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§ 5 Aktuella byggfrågor 
 
 Tommy Ljungdell meddelar att rummet för kemiskt avfall nu är tömt. Arbetet med  
 att sanera och förbättra ventilationsförbättringen i rummet kommer att utföras före 
 sommaren.  
 Beställning av arbetet har gått till Akademiska Hus. 
 
§ 6 Studentärende 
 
 Ordföranden på K-sektionen redogör för en incident där några studenter var  
 inblandade under söndagen 8 april. Ordförande och de inblandade studenter har  
 diskuterat händelsen och meddelar att det inte kommer upprepas. 
  
§ 7 KC gästbostäder 
 
 Ann-Christin Wikander redogör för de diskussioner som förs med fastighetsägarna  
 gällande nytt avtal för KC gästbostäder. Förslag på att teckna ett nytt avtal mellan  
 Kemicentrum och Akelius finns och gäller från och med 1 jan 2015.  
 
 Husstyrelsen beslutar att avtal skall tecknas med Akelius enligt redogörelse. 
 
 Föredragande: Ann-Christin Wikander 
 Handling bifogas: Bilaga § 7 
 
§ 8 Bokslut 2012 
 
 Administrativa chefen redogör för bokslutet 2012. 
 
 Föredragande: Catrin Malmström 
 Handling bifogas: Bilaga § 8 
 
§ 9 Hörsal A 
 
 Husprefekten redogör för planeringen med att renovera hörsal A. 
 
 Husstyrelsen beslutar i enlighet med alternativ 2 i bilagan. Renoveringen av hörsal A   
 startar under hösten 2013. Mellan 16 oktober till 27 oktober 2013 kommer  
 förberedelse för arbetet med att installera ny ventilation i hörsal A att utföras. Den  
 huvudsakliga renoveringen av hörsalen kommer ske under vår och sommar 2014 från  
 25 mars till 31 aug 2014. 
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 Föredragande: Karl-Erik Bergquist 
 Handling bifogas: Bilaga § 9 
 
§ 10 Skyddsutrustningen på grundutbildningen 
 
 Administrativa chefen meddelar att LTH inte längre budgeterar medel till  
 skyddsutrustning till de laborativa programmen inom LTH. Framöver, enligt LTH,  
 läggs det ansvaret på institutionsnivå. 
 
 Husstyrelsen beslutar att kostnaden för skyddsutrustning för studenter inom  
 programmen K, B och W och studenter som läser på kandidatprogrammet i kemi och  
 masterprogrammen inom kemi på naturvetenskapliga fakulteten framöver bekostas 
 av husstyrelsen med start 2013. Distribution av skyddsutrustning till studenter sker  
 som tidigare. 
 
 Föredragande: Catrin Malmström 
 
§ 11 Dragskåp i hus II 
 
 Byggsamordnaren redogör för framkomna brister med dragskåp och dragbänkar i hus  
 II. Dessa dragskåp och dragbänkar uppfyller inte kraven enligt AFS 1997:10 
 
 Husstyrelsen ger Tommy Ljungdell i uppdrag att i en skrivelse uppge vilka bristerna  
 är, vilka åtgärder som krävs samt en kostnadsuppskattning av åtgärderna. 
 
 Föredragande: Tommy Ljungdell 
 
§ 12 Seminarierum East och West  
 
 Diskussion förs om vad seminarierummen East och West på plan -1 kan  
 användas till. Idag står dessa två seminarierum tomma. 
 
 Hussprefekten får i uppdrag att diskutera frågan vidare med LTH för vidare beslut i  
 husstyrelsen. 
 
 Föredragande: Tommy Ljungdell 
 
§ 13 Utrymningsövning 2013 
 
 Byggsamordnaren redogör för alternativ till utrymningsövning på KC i höst 2013. 
 
 Husstyrelsen ger Tommy Ljungdell i uppdrag att sammanställa alternativen i en  
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 skrivelse till nästa husstyrelsemöte. 
  
 Föredragande: Tommy Ljungdell 
 
§ 14 Flytande kväve 
 
 Administrativa chefen redovisar underskott kontot för flytande  
 kväve för år 2012. Anledningen är att KC köper in mer flytande kväve än tidigare  
 vilket sannolikt kan har sin förklaring i att gasnäten i husen nu är fullt inkopplade.  
 Tommy Ljungdell har under våren undersökt om det finns en gasläcka i ledningarna  
 men inte funnit några. 
  
 Tidigare har detta konto gått plus minus noll eftersom förbrukningen av flytande  
 kväve har fakturerats användarna men i takt som gasnäten kopplats  
 in har kostnaderna ökat.  Underskottet bekostas av husstyrelsen. 
 
 Husstyrelsen ger i uppdrag till administrativa chefen att inventera vilka som är  
 användare av gasnätet och hur detta i framiden skall bekostas. 
 
 Föredragande: Catrin Malmström 
 Handling bifogas: Bilaga § 14 
 
§ 15 Arbetsmiljösamordnare inom HMS 
 
 Administrativa chefen meddelar att Eva Qvarnström går i pension i november i år  
 och redogör för utlysningstext till en anställning som arbetsmiljösamordnare som  
 skall efterträda Eva Qvarnström. 
  
 Husstyrelsen beslutar enligt förslaget 
 
 Handling bifogas: bilaga § 15  
 
§ 16 a  Utlåning av studentrummen 
 
 Administrativa chefen meddelar att det uppkommit en fråga om studentkårerna inom 
 KC får låna ut studentrummen till varandra mot en viss avgift. 
 
 Husstyrelsen anser att det är tillåtet att låna ut studentrummen mellan  
 studentkårerna inom KC mot en skälig avgift för slitage av porslin mm. 
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§ 16 b Kvicksilver 
 
 Husprefekten redogör för arbetet med sanering av kvicksilver i hus IV som nu är  
 färdigställt. 
 
 Husstyrelsen ger husprefekten i uppdrag att till nästa möte redovisa planeringen för  
 det fortsatta arbetet med sanering av kvicksilver på KC. 
 
§ 16 c Vakuumledning i hus I 
 
 Husprefekten meddelar att Akademiska Hus framfört klagomål på att 
 uppsamlingskärlet tillhörande vakuumanläggningen i hus I rostat sönder åtskilliga  
 gånger och behövts bytas ut. Ca 250 liter slask har tömts under 2012 och en  
 inventering på hur vakuumanläggningen används behöver göras. 
 
 Vid nästa tömning av uppsamlingskärlet som utförs av Akademiska Hus kommer  
 representanter från Kemiska institutionen att närvara. 
 
  
  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Catrin Malmström  Karl-Erik Bergquist 
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