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Närvarande 
 
Ledamöter 
Andersson, Carlaxel professor   ordförande 
Eliasson, Ann-Charlotte professor  
Lidén, Gunnar professor 
Sterner, Olov professor 
Thelin, Lisa doktorand  
Fogel, Sebastian student 
 
Övriga 
Billgren, Cecilia  administrativ chef  protokollförare 
Ellervik, Ulf universitetslektor  endast § 7 
 
 
 
§ 

 
Ärende 
Beslut 

 

 
 
§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. Punkten 7 behandlas direkt efter 

punkten 3. 
  
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll lägges till handlingarna. 
 
§ 3 Meddelanden 
 
 Administrativa chefen meddelar att: 

- Louise Goldberg har tagit över administrationen av husstyrelsen 
- administrativa enheten/KILU flyttar till förbindelsgången på +2 vecka 40 

 
 Ordföranden meddelar att det pågår diskussioner med Media Tryck om att ta över 

kompendiehantering för GU-NF.  
 
§ 4 KC:s ombyggnad 
 
 Olov Sterner rapporterar om aktuellt läge kring ombyggnad av hus III. 
 
§ 5 Säkerhet på KC 
 
 Husstyrelsen uppdrar åt Tommy Ljungdell att köpa in två övervakningskameror för 

att vi ska kunna skapa oss en uppfattning om bildkvalitet, vilka kringresurser som 
krävs, var kameror skulle kunna placeras osv. 

 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
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§ 6 Halvårsbokslut 2008 
 
 Administrativa chefen meddelar att halvårsbokslutet för husstyrelsen följer budget. 

Den oklarhet som kvarstår är slutkostnad för ombyggnaden av hus I. Husstyrelsen 
bokar ett extra möte fredag 10 oktober kl 8.15 för att få en aktuell bild av ekonomin 
för hus I.  

 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 Halvårsbokslut 2008: Bilaga § 6 
 
§ 7 Skolsamverkan 
 

Ulf Ellervik redogör för de aktiviteter som genomförts under 2008 och presenterar en 
idé om framtida skolsamverkan. 

 
 Husstyrelsen beslutar att: 
 - organisk kemi tilldelas medel motsvarande beloppet som budgeterats för 

skolsamverkan 2008 för att ta hand om skolsamverkan, 
 - skolsamverkan skall drivas i form av arrangemang  med schemalagda 

studiebesöksdagar (för- eller eftermiddagar) med kemishow som Ulf  Ellervik 
genomför, med information om studier inom kemi (programansvariga och 
studievägledare) samt en rundvandring  på KC. Två studiebesöksdagar per termin 
skall schemaläggas och Ulf Ellervik är ansvarig för detta och det ingår i organisk kemis 
(Ulf Ellerviks) uppdrag. 

 - Ulf Ellervik ansvarar för att en hemsida om skolsamverkan skapas och att den sköts 
och uppdateras. 

 
 Föredragande: Ulf Ellervik 
 
§ 8 Husprefekt för perioden 2009-2011 
 

Husstyrelsen beslutar föreslå att Olov Sterner utses till husprefekt för KC under 
perioden 2009-01-01—2011-21-31. 
 
Olov Sterner deltar ej i beslutet. 

 
 Föredragande: Carlaxel Andersson 
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§ 9 Övrigt  
 
 Husstyrelsen diskuterar åter vad som ska gälla för användningen av caféytan. Olika 

idéer och förslag kommer upp. Administrativa chefen tar dessa med sig till Anki 
Wikander som ansvarar för caféet. 

 
 Administrativa chefen uppmanar prefekterna att fundera på representanter till KC:s 

bibliotekskommitté under perioden 2009-01-01—2011-12-31. 
 

 
  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren  Carlaxel Andersson 


