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§ 

 
Ärende 
Beslut 

 

 
 
§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning.  
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll lägges till handlingarna. 
 
§ 3 Meddelanden 
 
 Ordföranden meddelar att de tre fakulteterna N, LTH och M ställt sig positiva till  
 inköp av det nya systemet KLARA för hantering av kemikalier.  
 

Administrativa chefen meddelar att LTH diskuterar framtiden för akademiska 
verkstaden. 

 
§ 4 KC:s ombyggnad 
 
 Administrativa chefen meddelar att planering för in- och utflyttning av etapp 2 och 3  
 pågår. Anki Wikander och Tommy Ljungdell håller i detta. 
 
 Ordförande meddelar att det planeras ett uppföljningsmöte med brukarna i etapp 1.  
 
§ 5 Hus 3 och 4 
 

Husstyrelsen diskuterar konsekvenserna av att lämna hela hus 4 inklusive foajé och 
undervisningslokaler.  
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Husstyrelsen beslutar att en analys av konsekvenserna av att lämna salarna D, E, F 
och G samt seminarierum O ska göras och föreslår att Johan Reimer och Jan-Olle 
Malm tillfrågas om de kan åta sig uppdraget.  

 
 Föredragande: Olov Sterner 
 
§ 6 Bostadsutredning 
 
 Husstyrelsen diskuterar den pågående bostadsutredningen och KCs gästlägenheter.  
 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 Handling: Bilaga § 6 
 
§ 7 Passersystem 
 

Husstyrelsen beslutar att hela Kemicentrum ska gå över till passerkort med 
magnetremsa vilket innebär tidigarelagt byte av ca 35 kortläsare. Husstyrelsen vill ha 
ett klargörande angående vilka läsare LTH kommer att täcka kostnaderna för. 

 
 Föredragande: Carlaxel Andersson 
 Handling: Bilaga § 7 
 
 
§ 8 Skrivelse om lokalhyror från KC:s forskarutbildningskommitté 
 

KCs forskarutbildningskommitté har anhållit om ekonomiskt stöd för lokalkostnader 
för de kurser som stöds av kommittén. Uppskattad kostnad för 2007 är 62 500 kr.  
 
Husstyrelsen beslutar att kommittén under 2007 disponerar upp till 62 500 kr för 
bokning av undervisningslokaler inom KC för kurser som stöds av kommittén. 

 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 Handling: Bilaga § 8 
 
§ 9 Bokslut 2006 
 

Administrativa chefen redogör för husstyrelsens bokslut som visar på ett överskott om 
1,9 Mkr. Av detta beror ca hälften på hus I och är inte ett reellt överskott i be-
märkelsen att det är medel som är disponibla. Det disponibla överskottet är 0,9 Mkr. 

 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 Bokslut husstyrelsen 2006: Bilaga § 9 
  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren  Carlaxel Andersson 


