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1. Fastställande av dagordning, övriga frågor

Husstyrelsen beslutar fastställa dagordningen.

2. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

3. Ekonomi

Håkan Hansson redovisar tertialbokslut 1 flor 2020



LUNDS UNIVERSITET
KEMICENTRUM
Husstyrelsen

PROTOKOLL nr 612019

Sammanträdesdatum

2020-06-04

s Ä¡ende

Beslut

4. Bibliotek

Caj sa Andersson meddelar
-En arbetsgrupp tillsätts for att se över organisationsfrågor mm efter Naturvetenskapliga
fakultetens biblioteksutredning.
-Att det finns en supportfunktion till universitetets DMPRoadmap (datahanteringsplan).
-Det kommer att utlysas en tjänst pä 50% i samband med att Cajsa bö{ar med
delpension.

5. Meddelanden

-Leif Bülow redovisar från rapporten om arbetsmiljöproblemen på KC-administration.
Håkan Hanson kommer att bli t.f. chef flor KC-administration och Henrik Steen blir t.f.
ekonomichef, MBl-forhandlingar pägãr.
-Håkan Hansson redovisar planerna ftir en inköpsorganisation på KILU.
-Arbetet med solceller på taket av hus I är klart.
-LTH planerar att infora E-mötesrum i LTHs verksamheter, Håkan diskuterar med LTH
om hur detta skall kunna infloras på Kemicentrum.

6. Husprefekt
Håkan Hansson meddelar att det nu saknas en husprefekt.
Leif Bülow floreslår att en grupp med prefekter samt studenter tillsätts lor att ta fram ett
florslag på ny husprefekt. Håkan Hansson fär i uppdrag att kalla till ett möte i augusti.
Tillsvidare hanterar Håkan denna funktion.

7. Nya projekt-investeringar KC

Tommy Ljungdell meddelar
-Ny AV-teknik till mötesrum Marie-Curie och Svante Arrhenius är beställt och kommer
att bli klara under sommaren.
- Att det finns ett behov av att komplettera de kvarstående fasta bänkarna i korridorema
med fasta bord. En offert på detta finns till ett pris av ca 115 000kr. Husstyrelsen
beslutar att utftira detta.
-En del av belysningama över de runda borden i korridorema àr trasiga och det saknas

över en del bord. En offert på detta finns till ett styckpris av ca 2500kr. Husstyrelsen
beslutar att utftira detta.
Det har framkommit önskemål om att komplettera med ny dörrautomatik på
korridordörrar mellan hus 3- 1- 5, totalt 6 dörrar. Förslaget skulle florbättra arbetsmiljön
vid transporter mellan husen. Ett uppskattat pris på detta hamnar på 180 000kr + nya
ellås. Leif Bülow floresIär att detta diskuteras i budgetarbetet infor 202I, Husstyrelsen
beslutar enligt forslag.
-Tillkommande dörrautomatik på dörrar till brända tomten och NMR hanteras inom
NMR-projektet.
- Akademiska hus har lämnat 2 forslag och pris pä att florbättra belysningen i
Konferensrum Marie Curie till ett pris på mellan 100-150 000kr. Husstyrelsen beslutar
att avvakta med planerna pä att byta belysning och ommålning.
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8. Händelserapporter

Aniko V/endler meddelar att en utrymningsdörr inte fungerade i glasgång mellan hus I
och 3. Ärendet är felanmält till Akademiska hus.

9. Pågående projekt

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

samt leverantör till terminsstart.
b) Arbete pâgëtr med att koppla in kortläsare till gasforråd mm som beställts sedan

länge.
c) Arbetet med ombyggnaden av NMR-centrum pägär enligt plan och

slutbesiktning sker den 2/7 .

d) Arbetet med att ta fram rumsfunktionprogram och skisser ftir en ombyggnad av
hus 2 pägàr.

e) Ombyggnad hus 5 är inte påbörjat, forhandlingar mellan LU och AH pågår.

Ð Inget nytt att rapportera om Saltolås på KILU.

10. Information från prefekterna

-Mattias Alveteg meddelar att Kemiteknik diskuterat med Livsmedelsteknik om en flytt
till Brunnshög och man ser inga fordelar med en flytt dit.

11. Studentärenden

- W-sektionen tar upp frågan om fä tillgång till sopcontainer vid studentutrymmena
som IIB-sektionen redan har. Caroline Lindblom kontroller med Akademiska hus.
-W och lIB-sektionema utrycker önskemålom att måla en vägg i uppehållsytorna
med sektionsfárger. Håkan Hansson forslår att de tar fram ett florslag till Tommy
Ljungdell som tar upp frågan med Akademiska hus.
-IlB-sektionen tar upp frågan om att utöka öppettiderna for studenter mot cafe Ester
och grupprum, Håkan Hansson undersöker och återkommer med svar.
-IlB-sektionen tar upp frågan om att kunna ha fritidsaktiviteter i studentutrymmena
som i dagsläget inte är tillåtet med hänvisning till folkhälsomyndigheten. Håkan
Hansson undersöker vad som gäller och återkommer i ärendet.
-3:e augusti tar sektionerna beslut om höstens nollningsverksamhet.

12. Beslut om samordningsansvarig fiir Kemicentrum

Aniko Wendler kontrollerar vad som gäller i ftirskriftema.
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13. Övriga frågor

Aniko W'endler tar upp frågan om att verksamheter som Ekologi, Biologi och
Vattenhallen hämtar mindre mängder av flytande kväve och kolsyreis utan debitering.
Husstyrelsen beslutar att detta är OK. Aniko Wendler och Caroline Lindblom fär i
uppdrag att ta reda på mängder.

Mötestider hösten 2020

Inga möten inbokade än.

Protokollftirare
Tommy Ljungdell

Justeras
Håkan Hansson


