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Ledamöter 
Alfredsson, Viveka Ställföreträdande prefekt, kemiska institutionen  
Alveteg, Mattias Prefekt, institutionen för kemiteknik 
Bergquist, Karl-Erik Husprefekt, ordförande 
Granfeldt, Yvonne Prefekt, institutionen för livsmedelsteknik 
Bogren, Dennis Studentrepresentant K/B-sektionen 
Särnbratt, Mirjam Studentrepresentant W-sektion 
 
Övriga 
Isaksson, Karolina Ekonomichef 
Ljungdell, Tommy Byggsamordnare, protokollförare 
Nilsson, Jörgen Administrativ chef 
Wendler, Aniko Arbetsmiljösamordnare 
 
Frånvarande 
  Studentrepresentant KERUB och W-sektion 
 
 
 
 
 
 
§ Ärende 

Beslut 
 

 
1. Fastställande av dagordning 

 
Husstyrelsen beslutar fastställa dagordningen. 
 

2. Föregående mötesprotokoll 
 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  
 

3. Anmälan övriga frågor 
 

– Lunchrum för studenter. 
– Gamla instrument. 
– Information om Chemdraw. 
– Protokoll för brandskyddsrond. 
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4. Ekonomi 
 
Karolina Isaksson  
– Redogör för budgetutkast inför 2018. 
– Redogör för bokslutsprognos 3. 
 

5. Bibliotek 
 

Jörgen Nilsson meddelar att remissen angående reviderat uppdrag om fakultetsbibliotek 
är inskickad till N-fakulteten.   

 
6. Meddelanden 

 
Inga meddelanden. 

 
7. Nya projekt-investeringar KC 

 
Husstyrelsen beslutar per capsulam om utförande av riskbedömning angående trycksatt 
anläggning. 
 
 

8. Pågående projekt 
 

a. Arbetet med att ta in offerter på miljöstationer pågår.  
b. Systemhandlingar för biblioteksflytt skall vara klar 15/11. 
c. Arbetet med inrymningslarm pågår, Akademiska hus utreder. 
d. Husstyrelsen beslutar per capsulam en ökad kostnad för ny styrenhet personlarm. 

Priset blir ca 123 kkr. inkl. installation.  
e. Arbetet med ny kvävgasanläggning pågår. 
f. Saltolås är beställt och nya uppdateringsläsare kopplas in i november. 
g. Arbete pågår med att ta in offerter på uppdatering av AV-utrustning. 
h. Jörgen Nilsson meddelar att arbete pågår för att sätta ihop programmet för 

KC50-dagen. 
i. Ett underlag för att få ett pris på gasledning till livsmedelshallen är överlämnat 

till Akademiska hus 
j. Möbler till seminarierum P, U och W är beställt, övriga seminarierum behöver i 

huvudsak nya bordsskivor men detta är inte klart. 
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9. Studentärenden 

 
Inga ärenden. 

 
 
 

10. Övriga frågor 
 

– Lunchrum för studenter; finns det möjlighet att öka antalet platser för studenter att 
äta lunch tills de nya studentutrymmena är klara. Tommy Ljungdell får i uppdrag att 
undersöka detta. 
– Yvonne Granfeldt undrar om har man blir av med gamla uttjänta instrument, 
kontakta Ann-Christine Wikander för beställning av vagnar för ändamålet. 
– Sofie Manner informerar om möjligheten att köpa en 3 årig sitelicens programmet 
Chemdraw, en enklare licens för 27 000: -/ år eller en mer avancerad licens för 78 000: 
-/år. Frågan om Chemdraw ägs av respektive institution. 
– Mattias Alveteg menar att universitetets protokoll för brandskyddsrond är 
oanvändbar. LU-byggnad arbetar på att förbättra protokollets utformning. 

 
 
 
 
Mötestider hösten 2017  
 6/12 14:20-16:00 
 
 
 
 
Protokollförare  Justeras 
 
Tommy Ljungdell  Karl-Erik Bergquist 


