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Prefekt, institutionen för kemiteknik
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Prefekt, institutionen för livsmedelsteknik
Studentrepresentant W-sektionen
Studentrepresentant W-sektionen
Studentrepresentant K/ B-sektionen
Administrativ chef, ordförande

Bibliotekarie $s
I ntendent, protokollförare
Arbetsmilj ösamordnare

$ Ärende
Beslut

l. Fastställande av dagordning, övriga frågor

Husstyrel sen beslutar fastställa dagordningen.

2. Föregåendemötesprotokoll
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Föregående protokoll läggs till handlingarna.

3. Ekonomi

Jörgen Nilsson gick igenom bokslutet for 2019, vilket styrelsen fastställde och la till
handlingarna. den fastställda budgeten for 2020 for Husstyrelsen och vi foljer budgeten.

4. Bibliotek

Caj sa Andersson meddelar
-Infor nästa Styrgruppsmöte behövs en ny doktorandrepresentant.
- Utredningsuppdrag rörande naturvetenskapliga fakultetsbiblioteket pågår och
slutrapport kommer i mars.

5. Meddelanden

Jörgen Nilsson meddelar att:
- det kommer bli en organisationsfürändring for KILU med en ny Inköpsorganisation.
Denna kommer ftirhandlas den25 februari, och därefter kommer
organisationsftirändringen upp for beslut i KILU styrelse.
- det kommer monteras solceller på hus 1, arbetet påbörjas i slutet av februari och
kommer pågå i ett par veckor.
- de ftirsta från M-huset flyttar in den I april och de sista flyttar in i slutet av juni.
Jörgen och Anikó for dialog med M-huset kring tillstånd och hantering/ftirvaring av
brandfarliga varor och kemikalier.
- Ny plats for avhandlingar att spikas upp på diskuterades och lämnades sedan över till
Intendentgruppen.

6. Nya projekt-investeringar KC

Jörgen Nilsson meddelar
- Konferensrum Marie Curie behöver snyggas till, offert inväntas
- Tommy Ljungdell jobbar med en underhållsplan.
- Inga projekt är pä gäng utan endast underhåll

7. Händelserapporter

Inga händelserapporter har inkommit.

8. Pågående projekt
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a) Aktiva lärosalar är nu igång dock ger LDC ingen behörighet till nätet men man
tittar på en lösning. Jörgen Nilsson kommer hålla i utbildningar av tekniken.

b) Kortläsare, salar och bunker. Detta ligger nu hos Stanley.
c) Ombyggnad NMR-centrum, avtalen underskrivna och arbetet drar igång i slutet

på mars, under tre veckor kommer golvet att skäras och en del buller kan uppstå
men de kommer att skära med ljuddämpande klingor, allt klart till midsommar.

d) Ombyggnation hus 2,ntningar klara och Tommy Ljungdell jobbar just nu med
rumsfunktionsbeskrivningar.

e) Ombyggnad hus 5, forhandlingar mellan LU och AH är klara och en
inventarieplan ska nu göras.

Ð Inget nytt att rapportera om Saltolås på KILU.

9. Information från prefekterna

-Mattias Alveteg tar upp ett problem med att studenterna går runt med sina labbrockar i
bl.a. Cafe Ester. Vi ska se över skyltningen, eventuellt dela ut information i samband
med labbrocksutdelningen samt lägga upp information om detta på Infoskärmarna.

10. Studentärenden

-Jessica Gustafsson tar upp en fråga om behov av ett Phösrum inför nästa
nollning, Jörgen Nilsson undersöker detta med Andreas Svensson på LTH.
- Emelie Ström har en undran om förrådet i hus r, -r blir klart, Caroline
Lindblom informerar om att detta kommer vara klart inom det närmsta och att
mail kommer skickas ut när det är klart.
- Emelie Ström tar upp om att det är ofta kallt borta i studenternas
uppehållsrum, detta förklarar Jörgen Nilsson att det har med ventilationen att
göra och är beroende på hur mycket folk som är i lokalen.
- Emelie Ström tar upp att det är fortsatta störningar från hus 4. Detta ska
anmälas till Informationen så vi får statistik på det och kan ta tag i det.

1.1. Beslut om samordningsansvarig fär Kemicentrum

Jörgen Nilsson och Anikó V/endler ser över uppdragsbeskrivning for
Samordningsansvari g brandfarli g vara.

Husstyrelsen beslutar att utse Leif Bülow som Samordningsansvarig brandfarlig vara vid
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Kemicentrum. Detta sker sedan genom särskild delegation.

12. Övriga frågor

Inga öwiga frågor har inkommit.

Mötestider vùren2020

214 och416 14:20-16:00

Protokollftirare
Caroline Lindblom

Justeras

Jörgen Nilsson


