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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 från p5
Nisula, Casper Studentrepresentant K/B-sektionen till p5, via zoom

Övriga
Andersson, Cajsa Bibliotekarie
Lindblom, Caroline Intendent
Ljungdell, Tommy Byggsamordnare, protokollförare
Steen, Henrik Ekonomichef KILU
Wendler, Aniko Arbetsmiljösamordnare
Berling, Peter Husprefekt M-huset, via zoom

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

Henrik Steen redovisar utfallet för tertial 2.
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4. Bibliotek

Cajsa Andersson meddelar att:
- Scifree är ett nytt verktyg som utvecklas för sökning på tidskrifter.

5. Meddelanden

Håkan Hansson meddelar att:
 -Konferensrum Marie Curie och mötesrum Svante Arrhenius har utrustats med kamera
och ljud.
-Seminarierum Peetre och Blomstrand kommer att utrustas med bildskärmar, kamera och
ljud.
-Akademiska hus kommer att sätta upp solceller på taket på hus 3 och hus 5 högdel.

6. Husprefekt

Håkan Hansson meddelar
-På det senaste husstyrelsemötet på M-husets diskuterade man om att undersöka
möjligheten att ta fram en lösning för låsbart cykelgarage.
Tommy Ljungdell redovisar från en rundvandring med Akademiska hus om möjliga
placeringar för låsbara cykelställ och utökning i närheten av studentlokalerna,
Akademiska hus skall återkomma med förslag.
-Resursfördelning KC-administration: Håkan Hansson meddelar att införandet av
inköpsgruppen på KILU har skapat möjlighet att erbjuda administrativ hjälp inom KC
om behov finns.
-Möten med LTH har hållits om att de skulle ta över undervisningslokaler.
-Rekrytering av ny arbetsmiljösamordnare pågår.

7. Nya projekt-investeringar KC

Tommy Ljungdell meddelar
-En provslipning och test av ytbehandling av korridorgolv utförs, Akademiska hus
återkommer med uppdaterad offert.
-Kompletteringen med belysningen, arbete pågår.

8. 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) Ombyggnad av hus 2, inget nytt att rapportera.
c) Ombyggnad hus 5 är påbörjat, beräknas vara klart i februari 2021.
d) LU-säkerhet arbetar med frågan om Saltolås på KILU, inget nytt att rapportera.
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9. Information från prefekterna

-Mattias Alveteg meddelar att:
- Kemiteknik och KILU kommer att gemensamt söka nytt tillstånd för brandfarligvara.
- Kemiteknik kommer att använda dörrarna till apparathallen på plan 0 via CAS korridor
för att minska trängseln bland studenter under tiden pandemin pågår.
Yvonne Granfeldt meddelar att:
 -Valberedningen har föreslagit Andreas Håkansson som ny prefekt för livsmedelsteknik,
Yvonne föreslås fortsätta som ställföreträdande prefekt tillsvidare.
Leif Bülow meddelar att:
 -Det är mycket folk på Kemicentrum vilket kan bli ett problem genom ökad spridning
av Covid-19. Det är trängsel i studenternas uppehållsytor, M-huset har informerat sina
studenter vad som gäller på Kemicentrums studentutrymmen. David Bergman påpekar
att enligt LTH är studentutrymmena för alla studenter.

10. Studentärenden

David Bergman meddelar att:
-K/B-sektionen startat en arbetsgrupp angående Brunnshög för att diskutera
konsekvenserna av en flytt dit. Leif Bülow meddelar att den 4 november hålls det en
workshop om Brunnshög.
-Eftersom det är trångt i studenternas uppehållsytor vill man kunna tillfälligt använda
seminarierum K som uppehållsrum, Caroline Lindblom undersöker om bokningar går
att flytta.
-Man har haft ett möte med Andreas Svensson på LTH som anser att Köket i
uppehållsytorna bör vara utrustade och skötas likt andra kök på LTH. Det fungerar inte
med delat kök mellan K/B och W-sektionen.
- Man önskar klara gränser och direktiv om hur man skall hantera Covid 19.
Noah Andreasson meddelar att:
- Det är trångt vid lunch i uppehållsytorna.
- Det är tentaperiod vilket innebär att det är fler studenter på Kemicentrum och att det
är bra att grupprum samt café Ester är öppet för studier.
- Vissa grupprum har dålig luft, detta måste fel anmälas till Akademiska hus.

11. Beslut om samordningsansvarig för Kemicentrum

Aniko Wendler meddelar att eftersom Kemiteknik och KILU söker gemensamt tillstånd
för brandfarligvara kan punkten utgå.

12. Övriga frågor

Husstyrelsen tackar Aniko Wendler för sitt arbete som arbetsmiljösamordnare.
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Mötestider hösten 2020

10/12 14:30

Protokollförare Justeras
Tommy Ljungdell Håkan Hansson


