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§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning.  
  
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll lägges till handlingarna. 
 
§ 3 Meddelanden 
 
 Inga meddelanden.  
 
§ 4 KC:s ombyggnad 
 
 Olov Sterner rapporterar om planeringen av ombyggnaden av hus III. 
 
§ 5 Invigning av hus I 
 
 Kemiska föreningen har erbjudit sig att hålla i ett arrangemang i anslutning till 

invigningen den 18 september. Husstyrelsen är positiv till detta och är beredd att stå 
för vissa kostnader i samband med arrangemanget. Administrativa chefen kontaktar 
kemiska föreningen om detta. 

 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
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§ 6 FUKCs verksamhetsberättelse 
 
 Husstyrelsen konstaterar att FUKCs verksamhetsberättelse är positiv och ger en god 

bild av dess aktiviteter under året. 
 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 Dnr KC B 10 2008/18 
 Verksamhetsberättelse: Bilaga § 6 
 
§ 7 Säkerhet på KC 
 
 Husstyrelsen diskuterar olika åtgärder för att minska risken för inbrott. Vad gäller 

brytskydd kommer Eva Qvarnström att tillsammans med Uno Nilsson, Akademiska 
hus, se över dörrarna i hus I. Vi har ännu inte fått in pris på övervakningskameror. 

 
 Med anledning av de stora problemen med fellarm beslutar husstyrelsen att det är ett 

alternativ att koppla bort funktionen med larm vid ventilationsbortfall i hus I tills 
Akademiska hus fått bukt med problemet. Det ska dock vara mycket tydligt vilken 
tidsperiod det gäller så att information kan gå ut till verksamheten. Dragskåpslarmen 
påverkas inte av denna åtgärd. 

 
 Föredragande: Carlaxel Andersson 
 
§ 8 Gemensamma lokaler inom KC 
 
 8a Placering av VB-fack samt klädskåp 
 
 Husstyrelsen beslutar att teknologernas postfack, VB-fack, samt klädskåp för organisk 

kemis grundutbildning ska flyttas tillbaka till sina ursprungliga placeringar. 
Husstyrelsen beslutar även att köpa in nya postfack till teknologerna efter det att en 
offert presenterats. 

 
 8b Skyltning av gemensamma lokaler 
 
 Ordföranden redogör för diskussion i LTHs husprefektgrupp kring skyltning av 

gemensamma lokaler, t ex undervisningslokaler. Konstateras att uppgift om hur 
många personer som får vistas i en lokal ska sättas upp av Akademiska hus. 
Husstyrelsen ser inget behov av ytterligare gemensam skyltning av lokalerna. Däremot 
trycks på vikten av tydlig skyltning för att ta sig till KCs information, konferensrum 
mm. 
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8c Riktlinjer för användning av caféytan 
 
 Husstyrelsen beslutar att följande ska gälla för caféytan: 

- den del som ligger ut mot atriumgården skärmas av och reserveras för personal 
inom KC i syfte att användas som faculty club, för lunchseminarier, 
disputationsmingel osv. Ytan kan bokas av personer inom KC både dag- och 
kvällstid. 

- resterande caféyta är reserverad för cafégäster och är således inte tillgänglig som 
läsplatser. 

- hela caféytan är möjlig att boka utanför caféets öppettider. Ytan kan bokas av 
personal på KC för arrangemang som har verksamhetsanknytning. 

- ett avtal med informationsblad ska undertecknas av den som lånar lokalen och 
lämnas till intendent Eva Qvarnström. 

- en mindre kostnad tas ut vid bokning för att täcka kostnader för slitage på 
inredning mm. 

 
 Föredragande: Carlaxel Andersson 
 Handling: Bilaga § 8 
 
§ 9 Informationen 
 
 Husstyrelsen beslutar att Informationen har öppet mellan 10 och 12 under perioden 

23/6 – 8/8.  
 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 
§ 10 Kylmaskiner på KC 
 
 LTH har beslutat att kostnader för kontroll av kylmaskiner ska betalas av centrala 

medel. Inom naturvetenskaplig fakultet ligger kostnaden liksom tidigare på respektive 
brukare/avdelning. 

 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 
§ 11 Skolsamverkan 
 
 Husstyrelsen ser mycket positivt på Ulf Ellerviks arbete med kemishower och 

uppmanar honom att komma in med ett förslag på en framtida budget i 
storleksordningen 350 – 400 kkr/år. 

 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 Lägesrapport 1 – Molekyler finns: Bilaga § 11 
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§ 12 Husprefekt för perioden 2009-2011 
 
 Husstyrelsen diskuterar ny husprefekt. 
 
 Föredragande: Carlaxel Andersson 
 
§ 13 Sammanträden HT 2008 

 
Husstyrelsen beslutar sammanträda följande dagar kl 15.15 – 17.00 ht 2008: 
onsdag 24 september 
onsdag 29 oktober 
onsdag 3 december 
 

 
 
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren  Carlaxel Andersson 


	Närvarande
	Ledamöter


