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s Ä¡ende

Beslut

1. Fastställande av dagordning

Husstyrelsen beslutar fastställa dagordningen.

2. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

3. Anmälan övriga frågor

Inga ärenden.

4. Ekonomi

Jörgen Nilsson informerar om utfallet for 2016 enligt den bifogade
sammanställningen.

5. Meddelanden

Karl-Erik Bergquist meddelar attLu den 14 december har skickat in ett yttrande till
Länsstyrelsen angående beslut om prövning enligt lagen om skydd mot olyckor.
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6. Pågående projekt

a) Inget nytt om avfallshantering, arbete pãgär
b) Jörgen Nilsson redovisar Sophie Manners utredning om hantering av labbrockar

for studenter. Förslaget innebär en årlig tvättkostnad på ca 60 000kr samt att 3

studenter anställs ftir utlämning och inlämning i anslutning till terminsstart och
avslut till en kostnad pâ ca20 000kr. husstyrelsen beslutar att ge Sophie Manner i
uppdrag att starta detta projekt enligt ftirslag.

c) Sven Lidin och Mattias Alveteg får i uppdragattta fram en grupp som kan delta i
Akademiska hus projekt om elflorbrukning.

d) Inget nytt om hantering av ej forreglade eluttag i dragskåp, arbete pâgãr.
e) Inget nytt om ståplatser i foreläsningssalar, arbete pågår.

Ð Inget nytt om biblioteksflytten, arbete pågår.
g) Karl-Erik Bergquist redogör for hur problematiken med inrymningslarm lösts.

För att motverka inrymning till delar av KC som larmats flor utrymning, så skall
larmklockorna fortsätta ljuda tills lokalen bedöms säker for inrymning. Övriga
delar av KC kan återinrymmas. I de fall när Räddningstjänsten behöver stänga

larm i utrymda lokaler skall dessa spärras ftir återinrSrmning, (i dagsläget oklart
av vem). Larmklockor som är utomhus vid ingångama skall skiljas från
larmklockor inomhus så att de kan stängas av separat av Akademiska hus.

Utrymningslarm vid ventilationsavbrott skall fordröjas till 30 min efter att
ventilationen gått ner.

h) Jörgen Nilsson redovisar larmflöden vid olika typer av utrymningslarm och
ftirslår att vid ett larm skall ett SMS skickas från larmsystemet till prefekter,
husprefekt och administrativ chef. Rutiner for hur dessa skall hanteras kommer
att utredas vidare, husstyrelsen beslutar enligt forslag.

7. Beslut per capsulam om projektorer till sal F och G

Husstyrelsen beslutar om inköp av nyaprojektorer i hörsal G. Hörsal F kompletteras
med en befintlig projektor från hörsal G.

8. Diskussion och ev. beslut om inköp av bord till sal N och R

Husstyrelsen beslutar om inköp av bord till sal N och R enligt forslag.

9. Diskussion och ev. beslut om annan prislista fÌir konferenser etc. utanfÌir terminstid

Jörgen Nilsson och Tommy Ljungdell fär i uppdrag att ta fram ett forslag kostnad och
rutiner for konferenser utanför terminstid.
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10. Studentärenden

Inga ärenden.

11. Övriga frågor

Husstyrelsen diskuterar hur slangar flor brandfarlig gas skall hanteras inom
Kemicentrum och beslutar att dessa skall bytas ut vart 3:e år och detta skall bekostas

och hanteras av husstyrelsen, rutiner ft)r detta kommer att arbetas fram.
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