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1. Fastståillande av dagordning

Husstyrelsen beslutar fastställa dagordningen.

2. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

3. Anmåilan övriga frågor

Inga ärenden

4. Ekonomi

Håkan Hansson redogör ftir tertialsbokslut 1
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5. Bibliotek

Cajsa Andersson meddelar att efter 30 juni kommer anställda och studenter inte ha
tillgång till vetenskapliga tidskrifter via ftirlaget Elsevier eftersom avtalet är uppsagt
på grund av att man inte kunnat nå en överenskommelse om kostnaderna.
Bibliotekssystemet Lovisa stängs den 716 och ersätts av LUBcat efter midsoÍrmar.

6. Meddelanden

a) Jörgen Nilsson meddelar att han haft samtal med Cafe Esters ägare som vill
kunna exponera sin verksamhet vid entréer mm eftersom deras omsättning på
Kemicentrum ärlâ9, man kommer också att se över sitt utbud av mat på KC.

b) Jörgen Nilsson redogör flor instruktionerna for LTH husstyrelser.
c) Jörgen Nilsson meddelar att kemicentrum inte har nägra regler ftir fester och

visar ett exempel på hur E-husets regler. Jörgen Nilsson fär i uppdra g att ta fram
ett forslag.

7. Nya projekt-investeringar KC

a) Jörgen Nilsson går igenom en offert från LU-service om fonsterputsning på KC
Husstyrelsen beslutar att detta skall genomfloras.

b) Jörgen floreslår att det sätts upp en anslagstavla ftir forskarskolan QDETAILS
utanlor informationsdisken. Husstyrel sen beslutar om uppsättning av
anslagstavla.

c) Dörrautomatik ingång A är klar.
d) Camilla Wenngren redogör lor ftirändringar i KC-guiden, bland annat kommer

alla bilder att bytas ut på grund av GPDR-ftirordningen samt mindre
uppdaterin gar av texter och återsamlingsplatser.

e) Jörgen Nilsson redogör for ett lorslag attbygga om vaktmästeriets lokaler.
Husstyrelsen beslutar att arbeta vidare med detta.

Ð Jörgen Nilsson redovisar ett underlag flor att byta ut högtrycksslangar från
gasskåp. Husstyrelsen beslutar att detta skall genomftiras.

8. Händelserapporter

Jörgen Nilsson redovisar händelserapporter från LU-säkerhet.

9. KC farlig verksamhet

Jörgen Nilsson meddelar att lorvaltningsrätten har beslutat att Kemicentrum inte skall
klassas som farlig verksamhet.
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10. Pågående projekt

a) Arbetet med inköp av större avfallskärl pågår

b) Ombyggnaden av hus t har påbö{ats

- Första byggmötet med entreprenörer har hållits.

- Det har tillkommit en ändring i projektet (ÄTA), komplettering med 2nya
dörrar.

- Tommy Ljungdell redovisar arkitektens färglorslag på uppmålade prover.

- Tommy Ljungdell redovisar behovet av jalusier till bardelama och tar in priser
på detta.

- Jörgen Nilsson redovisar ett forslag att'àndra seminarierum S och T till en
variant av aktiva lärosalar. Husstyrelsen beslutar att arbeta vidare med detta
forslag.

- Stolar och bord är beställda till ombyggnadsprojektet.

c) - Arbetet med bygglov ftir kvävgastankar pägâr.
d) - Påfyllnadsskåpet for flytande kväve är bestäIlt.
e) - Kvävgasledning till hus 5 återstå endast inkoppling till stamledningen.

Ð - De beställda projektorerna till hörsal A och C installeras under soÍrmaren
g) - Arbete med inrymningslarm pågår, inväntar besked från Akademiska hus.

- Arbetet med krisgruppen pågår.

11.. Studentärenden

Inga ärenden

12. Övriga frågor

Tommy Ljungdell tar upp frägan om att ftirnya Kemicentrums lånecyklar
Husstyrelsen beslutar om inköp av 3st LU-cyklar.

Mötestider hösten 2018
l3/9 14:30-16:00
18/10 14:30-16:00

Protokollforare Justeras

Tommy Ljungdell Jörgen Nilsson




