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Frånvarande 
Blomberg, Saga student 
 
 
 
 
§ 

 
Ärende 
Beslut 

 

 
 
 
§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkten 8. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Med korrigeringen att Martin Svanström ska ingå under övriga närvarande vid 

föregående möte lägges protokollet från 2006-12-06 till handlingarna. 
 
§ 3 Meddelanden 
 
 På förekommen anledning påminner administrativa chefen om att konferensrummet 

inte får användas som festlokal. 
 
§ 4 KC:s ombyggnad 
 

Tommy Ljungdell meddelar att: 
- ombyggnaden av etapp 2 går planenligt och inflyttning beräknas ske i maj och juni 
2007, 
- en diskussion pågår med Staffan Hansen kring framtida placering av KCs 
mineralsamling. 
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Husstyrelsen diskuterar den faktura på 36,3 Mkr som inkom till KC per mail från 
byggnadsenheten 2006-12-21 med sista betalningsdag 2006-12-29. Fakturan är 
utställd av Akademiska hus och ankom till byggnadsenheten 2006-11-30, dvs 
3 veckor innan den kom till KC. Husstyrelsen anser detta vara ett helt oacceptabelt 
sätt att hantera fakturor. Efter kontakt med kanslicheferna vid N och LTH har KC 
nu betalt fakturan. KC har därmed i princip använt hela det belopp som lånats upp 
till inredning och utrustning i hus I. Nya lån måste tas för att kunna betala de 
återstående kostnaderna för inredning och utrustning i hus I och det är mycket oklart 
vem som ska finansiera detta. Husstyrelsen påminner åter om att institutionerna inom 
KC inte har någon möjlighet att stå för de inrednings- och utrustningskostnader i 
projektet som överstiger de 65 Mkr som fakulteterna avsatt. 

 
§ 5 Inköp av LU-gemensamt kemikalieregister 
 

Husstyrelsen ställer sig positiv till ett gemensamt system för kemikalieförteckning och 
riskbedömning förutsatt att projektets startkostnader kan täckas gemensamt av de tre 
fakulteterna N, M och LTH samt att totalbudgeten ses över så att inga onödiga 
administrativa kostnader uppstår. 

 
 Föredragande: Carlaxel Andersson 
 Handling: Bilaga § 5 
 
§ 6 Passersystem 
 

Husstyrelsen uppdrar åt husprefekten att kontakta fakulteterna för att klargöra vilka 
kostnader detta innebär för KC och vilken tidsplanen är. 

 
 Föredragande: Tommy Ljungdell 
 Handling: Bilaga § 6 
 
§ 7 Budget 2007 
 

Administrativa chefen meddelar att ett möte med kanslichefen för LTH inte resulterat 
i några nya besked om ansvaret för tidigare verkstadslokaler, tomställd del av 
livsmedelshall, undervisningssalar och LTHs datasalar. 
 
Husstyrelsen beslutar att den tomställda delen av livsmedelshallen fr o m 2007-01-01 
ska föras över till livsmedelsteknik.  
 
Husstyrelsen beslutar om budget enligt förslaget med justering av kostnader för 
bokade lokaler för skolsamverkan samt att kostnaden för tomställd del av 
livsmedelshallen lyfts av husstyrelsen. 

 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 Beslut om budget för KCs husstyrelse 2007: Bilaga § 7 
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§ 8 KCs konferensrum 

 
Husstyrelsen diskuterar om bokning av konferensrummet ska debiteras på samma sätt 
som vid bokning av undervisningslokaler. Husstyrelsen anser inte att detta är önskvärt 
men påpekar åter att konferensrummet inte får bokas för undervisning. 

 
  
 
 
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren  Carlaxel Andersson 
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