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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 
 14 a Utnyttjande av Café Esters lokal under lunchtid. 
 14 b Provtagning av KCs processsvatten. 
  
§ 4 Meddelanden 
 
 Inget att meddela. 
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§ 5 Budget 2014 
 
 Administrativa chefen redogör för preliminär budget 2014. 
 
 Husprefekten redogör för Ulf Ellerviks redovisning av riktade medel för  
 skolsamverkan. 
 
 Handling bifogas: Bilaga § 5 
 
§ 6 Aktuella byggfrågor 
  
 Tommy Ljungdell meddelar: 

- att i rummet för kemiskt avfall kommer det ske kompletterande åtgärder, typ 
målning av tak och byte av ventilation, för att avsluta projektet,  

- att en kvävgasmätare till kvävgastanken kostar runt 50.000 kr. 
 
Husstyrelsen uppdrar till Tommy Ljungdell att till nästa möte sammanställer 
förbrukningen av flytande kväve på KC under 2013. 

 
§ 7 Utrymningsövning 2013 
  
 Tommy Ljungdell redogör för utvärderingen av årets utrymningsövning på KC. 
  
 Bilaga § 7: få av Tommy 
 
§ 8 Beredskap vid larm 
 
 Husprefekten redogör för KCs beredskap vid larm utanför ordinarie arbetstid. 
 Ett förslag som diskuterades var om KC skall ha beredskapspersoner som bistår  
 verksamheten vid larm utanför ordinarie arbetstid.  
 
 Husstyrelsen uppdrar till prefekterna att ta frågan vidare till sina institutioner för  
 diskussion. 
  
§ 9 Seminarierum East och West 
 
 Ann-Christin Wikander redogör för kostnader för möbler i seminarierummen East  
 och West.  
 
 Husstyrelsen beslutar att avsätta 40.000 kr för detta ändamål. Seminarierummen East  
 och West kommer vara bokningsbara till terminsstart vt 2014. 
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§ 10 KC gästbostäder 
 
 Ann-Christin Wikander informerar om pågående diskussioner med  
 regionfastigheter gällande avtal för de 60 st lägenheter KC hyr och där avtalet löper ut  
 31 dec 2015. Många av lägenheterna är i mycket dåligt skick och är i stort behov av 
 renovering. 
 
 Husstyrelsen ger Ann-Christin Wikander i uppdrag att fortsätta diskutera med  
 regionfastigheter om eventuell renovering av lägenheterna. Frågan om fortsatt avtal  
 med regionfastigheter kommer diskuteras på nästa husstyrelsemöte. 
  
§ 11 Riktlinjer Café Ester 
 
 Administrativa chefen redogör för reviderade riktlinjer för Café Esters lokal. 
 
 Husstyrelsen beslutar enligt förslag efter att smärre justeringar i texten gjorts. 
 
 Handling bifogas: Bilaga § 11 
 
§ 13 Studentärende 
 
 Frida Sjöstedt, W-sektionen, meddelar att de har arbetsmarknadsdag den 27 februari 
 2014. 
 
 Petter Starland, K-sektionen, meddelar att de önskar sätta upp hyllor för förvaring av  
 studenternas egna kaffemuggar utanför uppehållsrummet. 
 
 Husstyrelsen stödjer förslaget. 
 
§ 14 a Utnyttjande av Café Esters lokal under lunchtid 
 
 Under lunchtid använder studenterna gärna lokalen i Cafe Ester som läsplats och för  
 förtäring av egen medhavd mat.  
 
 Husstyrelsen poängterar att detta inte är tillåtet mellan 11.00 till 13.00 då lokalen  
 skall användas till Caféets lunchgäster. 
 
§ 14 b KCs provtagning av processvatten 
 
 Husprefekten redogör för senaste 10 dygnsprovtagningen av utgående avloppsvatten  
 från KC. Provtagningen visar på för höga halter av kvicksilver. 
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 Husstyrelsen beslutar att kalla till ett möte med prefekterna, husprefekten,  
 arbetsmiljösamordnaren, byggsamordnaren och administrativa chefen för att  
 diskuterar den senaste provtagningen och ev åtgärder. 
 
  
 
  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Catrin Malmström  Karl-Erik Bergquist 
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