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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 
 
 §11 a Utnyttjande av Café Esters lokal under lunchtid 
  
§ 4 Meddelanden 
 
 De nya ordförandena för kemiteknik- och biotekniksektionen, Erik  
 Bergman, och för ekosystemtekniksektionen, Arvid Rensfeldt, presenteras. 
 
 Siv Ahrné meddelar att den del av institutionens verksamhet som idag är placerad i  
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 Helsingborg flyttar tillbaka delar av sin verksamhet till Kemicentrum. 
 
 Administrativa chefen meddelar att det är 121 sökande till anställningen som  
 receptionist på Kemicentrum. Intervjuer kommer att ske under januari månad. 
 
§ 5 Budget 2014 
 
 Administrativa chefen redogör för budgeten för husstyrelsen 2014. 
 
 Husstyrelsen beslutar att godkänna budgeten för 2014. 
 
 Handling bifogas: Bilaga § 5 
 
§ 6 Aktuella byggfrågor 
  
 Byggsamordnaren meddelar att: 
 
 Ombyggnaden av dragskåp och dragbänkar i hus II har blivit lite försenad med  
 anledning av tidsbrist för Lindinvent. Arbetet påbörjas under december. 
 
 Byggsamordnaren redogör kortfattat för förbrukningen av flytande kväve på KC. 
 
 Husstyrelsen beslutar att inte köpa in en kvävgasmätare till kvävgastanken. 
  
§ 7 Beredskap vid larm 
 
 Prefekten för kemiska institutionen meddelar att frågan om beredskap vid larm på  
 KC kommer diskuteras på kemiska institutionens styrelsemöte den 17 december. 
 
§ 8 Kvicksilversanering 
 
 Arbetsmiljösamordnaren redogör för de åtgärder som vidtagits efter de senaste  
 rapporterade analysvärdena av processvattnet på KC i november. Miljöförvaltningen  
 är informerad. 
 Sanering av avloppstammarna i hus I planeras att påbörjas i december och utförs av  
 Ocab AB. 
  
§ 9 KC gästbostäder 
 
 Administrativa chefen meddelar att ett möte med Regionfastigheter är planerad till  
 den 13 december. På mötet skall kommande avtalsperiod och renovering av ett antal 
 av lägenheterna på Systervägen diskuteras. 
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 Husstyrelsen beslutar att man vill förlänga avtalet med Regionfastigheter och önskar  
 få de icke renoverade lägenheterna på Systervägen renoverade. 
 
§ 10 Studentärende 
  
 Studentrepresentanten för K och B-sektionen, önskar få en internetkabel indragen till  
 galgen för informationsskärmen. 
 
 Tommy Ljungdell tar kontakt med LDC för åtgärd. 
 
 Klagomål framfördes om trängsel vid studenternas klädskåp på plan -1 i hus1 på  
 fredagar då utrymmet används för bönestund. 
  
§ 11a Utnyttjande av Cafè Esters lokal under lunchtid 
 
 Under lunchtid använder studenterna gärna lokalen i Café Ester som läsplats och för 
 förtäring av egen medhavd mat. 
 
 Husstyrelsen poängterar att detta inte är tillåtet mellan 11.00-13.00 då lokalen skall  
 användas till Café Esters lunchgäster.  
 
 Studentrepresentanterna anser att det behövs mer lokaler för förtäring av egen mat  
 och fler mikrovågsugnar att värma maten i än det som idag erbjuds. 
 
 Husstyrelsen diskutera olika åtgärder för att komma till rätta med detta.  
 
 
 Ordföranden tackar för ett gott samarbete i husstyrelsen och önskar God jul och Gott  
 Nytt år. 
 
 
  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Catrin Malmström  Karl-Erik Bergquist 
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