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Närvarande
Ledamöter
Alveteg, Mattias Prefekt, institutionen för kemiteknik
Bülow. Leif Prefekt, kemiska institutionen via Zoom
Granfeldt, Yvonne Prefekt, institutionen för livsmedelsteknik
Hansson, Håkan t.f. Administrativ chef
Andreasson, Noah Studentrepresentant W-sektionen, ersättare
Bergman, David Studentrepresentant K/B-sektionen

Övriga
Andersson, Cajsa Bibliotekarie
Lindblom, Caroline Intendent
Ljungdell, Tommy Byggsamordnare, protokollförare
Wendler, Aniko Arbetsmiljösamordnare

Frånvarande
Studentrepresentant KERUB

§ Ärende
Beslut

1. Fastställande av dagordning, övriga frågor

Husstyrelsen beslutar fastställa dagordningen.

2. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

3. Ekonomi

Håkan Hansson meddelar att arbetet med tertial bokslut pågår.
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4. Bibliotek

Cajsa Andersson meddelar att:
-Det finns ett utkast till rapport om risk och konsekvensbedömning om
biblioteksutredningen.
-Det nu finns en dator för att söka och låna själv på biblioteket.
-Det finns ny medarbetare i biblioteket på 50% tjänst.

5. Meddelanden

Håkan Hansson meddelar att:
 -KILU´s, inköpsgrupp på 4 personer har flyttat in i nya lokaler i hus 2 plan -1.
- Det inte finns någon ny information från LTH om E-mötesrum än men KC kommer att
göras ett testköp av trådlösa mikrofoner och kamera.
-Kurt Mattsson är ny medarbetare på biblioteket.
-Ny AV-teknik i Marie Curie är klart.
-Det har inkommit ett avtalsförslag från Akademiska hus på slipning av golv i
transportväg på plan -1.

6. Husprefekt

Håkan Hansson meddelar att arbetsgruppen för att ta fram ett förslag till ny husprefekt
arbetar vidare med frågan.

7. Nya projekt-investeringar KC

Tommy Ljungdell meddelar
-Det har inkommit ett avtalsförslag från Akademiska hus på slipning av golv i
transportväg på plan -1. Husstyrelsen beslutar att detta skall utföras, Håkan Hansson får
i uppdrag att ta fram hur detta skall utföras tillsammansmed LU-byggnad och
Akademiska hus.
- Kompletteringen med bord i korridor är klart.
-Kompletteringen med belysningen, arbete pågår.
-Komplettering med dörrautomatik mellan hus. Husstyrelsen beslutar att en
komplettering med 4 dörrar skall tas med i budgeten för 2021.
-Tillkommande dörrautomatik på dörrar till brända tomten och NMR är klart.
-Planerna på att byta belysning och ommålning i Marie Curie avhandlas vid ett senare
tillfälle.

8. Händelserapporter

Aniko Wendler meddelar att Kemicentrums huvudnycklar blivit stulna i Akademiska hus
nyckelskåp för Räddningstjänst syd. Alla skalskyddscylindrar är utbytta. Husstyrelsen
beslutar att i ca 30 rum av typen kemikalieförråd mm skall låsen bytas ut till saltolås.
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9. Pågående projekt

Tommy Ljungdell meddelar:
a) Arbetet med tekniken i de aktiva lärosalarna pågår och skall lösas av LDC, LTH

samt leverantör till terminsstart. Inget nytt att rapportera.
b) Arbete med att koppla in kortläsare till gasförråd mm pågår.
c) Arbetet med ombyggnaden av NMR-centrum är klart.
d) Arbetet med att ta fram rumsfunktionprogram och skisser för en ombyggnad av

hus 2 pågår. Tommy Ljungdell får i uppdrag att kontakta Akademiska hus om att
ta fram en riskbedömning över tid om hus 2 inte skulle byggas om.

e) Ombyggnad hus 5 är inte påbörjat, förhandlingar mellan LU och AH pågår.
f) LU-säkerhet arbetar med frågan om Saltolås på KILU.

10. Information från prefekterna

-Mattias Alveteg meddelar att:
- Kemitekniks myndighetskapital har minskat kraftigt.
- Ny prefekt från 2021 för kemiteknik blir Ola Wallberg och ny stf prefekt blir Åsa
Davidsson.
-Man har rekryterat en ny kommunikatör som delas med Livsmedelsteknik.
Yvonne Granfeldt meddelar att arbetet med att ta fram en ny prefekt för
livsmedelsteknik pågår.
Leif Bülow meddelar att KILUs prefektval är klart och att Leif Bülow kvarstår som
prefekt samt Ola Wendt kvarstår som stf prefekt.
-KILU har två visionsgrupper en senior och en bestående av yngre medarbetar som
arbetar med att ta fram en framtidsvision för institutionen.

11. Studentärenden

Husstyrelsen diskuterar ett permanent alkoholtillstånd för studentverksamheterna.
David Bergman meddelar att det är en komplicerad process men att arbete pågår och
att endast K/B-sektionen kan söka tillstånd.
K/B-sektionen meddelar att:
-Nollningsverksamheten är anpassad för Covid 19 förutsättningarna.
-Det saknas cykelställ vi studentlokalerna, husstyrelsen tar upp detta med Akademiska
hus.
-Det saknas utemöbler, husstyrelsen tar upp detta med Akademiska hus.
-Det finns ett rektorsbeslut under nollningsperioden, kan detta fungera även efter
nollningarna? Husstyrelsen anser att det fungerat bra.
-Man önskar att studieplatserna runt Café Ester skall vara tillgängliga även efter
ordinarie arbetstid, Husstyrelsen beslutar att bifalla detta under en testperiod.
W-sektionen undrar hur länge man kan använda Phösrummen, husstyrelsen medger att
de kan användas t.om 26/10.
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12. Beslut om samordningsansvarig för Kemicentrum

Aniko Wendler och Håkan Hansson hanterar frågan.

13. Övriga frågor

Aniko Wendler meddelar att det finns listor på verksamheterna när man hämtar ut
dunkar för lösningsmedelsavfall och torris, dessa behövs inte längre då Husstyrelsen står
för kostnaden. Husstyrelsen beslutar att ta bort listorna.
Aniko Wendler tar upp behovet att samordna säkerhetskontroller som årlig kalibrering
av gasmätare och att det borde hanteras av husstyrelsen. Husstyrelsen beslutar enligt
förslag.

Mötestider hösten 2020

15/10 14:30
10/12 14:30

Protokollförare Justeras
Tommy Ljungdell Håkan Hansson


