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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 
 
 Ordföranden meddelar att: 
 
 Det pågår ombyggnadsarbete i hus IV (plan 3 och 4). Anledningen är att 
 våningsplanen kommer användas som evakueringslokaler för arkitektstudenter under 
 tiden A-huset byggs om, med start VT 2010 och 1,5 år framåt 
 
§ 4 KCs ombyggnad 
 
 Det finns ingenting att rapportera. 
 
§ 5 Hus III 
 
 Ordföranden meddelar att renoveringen av hus III fortlöper enligt planerna. 
 
 Husstyrelsen uppdrar åt administrativa chefen att gå igenom det beslut 

 byggnadsenheten skrivit angående omdispositioner av lokaler på Kemicentrum på 
 grund av ombyggnad av hus III daterat 21 juni 2009 
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§ 6 Finansiering av lokalhyror för kemishowerna 
 
 Ordföranden informerar om att naturvetenskapliga fakulteten framöver ej kommer 
 att finansiera lokalkostnaderna i samband med beställda kemishower som hålls i 
 Kemicentrums lokaler. 
 
 Husstyrelsen uppdrar åt husprefekten att brevledes kontakta naturvetenskapliga 
 fakulteten och meddela att kemishowerna ställs in på grund av utebliven finansiering 
 av lokalkostnader. 
 
 Föredragande: Olov Sterner 
 
§ 7 Finansiering av lokalkostnaderna för läsplatserna i förbindelsegången på plan +1 
 i hus I 
 
 Administrativa chefen meddelar att diskussioner pågått under en längre tid med 
 LTHs kansli att en del av lokalinnehavet och således kostnaderna för läsplatserna i 
 hus I skall flyttas till LTH gemensamt. Detta har tyvärr inte blivit åtgärdat från LTHs 
 sida.  
 
 Husstyrelsen uppdrar åt prefekterna på Kemicentrum att skriva till LTH och be att få 
 detta ärende slutfört 
 
 Föredragande: Catrin Malmström 
 
§ 8 Informatör till KC/KILU 
 
 Ordföranden redogör för behovet av en informatör på KILU/KC. Informatörens 
 huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att utveckla och underhålla KILUs/KCs 
 olika webbsidor. 
 
 Föredragande: Olov Sterner 
 
 
§ 9 KCs hemsidor 
  
 Administrativa chefen informerar om att KCs hemsidor planeras göras om i höst. 
 Diskussion hålls om vad det engelska namnet för KC skall vara och var protokollen 
 på KCs hemsida skall ligga. 
 
 Husstyrelsen uppdrar åt den nya informatören att redovisa planerna för KCs nya 
 hemsida på nästa husstyrelsemöte 
 
 Föredragande: Catrin Malmström 
 Handling: Bilaga § 9 
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§ 10 Tidskrifter 2010 KC:s bibliotek 
 
 Åsa Lindblad redogör för vilka tidsskrifter som KCs bibliotek planerar prenumerera 
 på under 2010. 
 
 Husstyrelsen uppdrar åt Åsa Lindblad att skicka ut förslaget till institutionerna på KC 
 för synpunkter och till nästa husstyrelsemöte inkomma med ett budgetförslag för 
 tidskrifterna för 2010 
 
 Föredragande: Åsa Lindblad 
 
§ 11 Ev övrigt 
 
 Ordföranden informerar om att de rostskadade ventilationskanalerna i hus I håller på 
  att åtgärdas och arbetet beräknas vara klart under september månad.  
 
 Husstyrelsen anser det mycket viktigt att eventuella framtida skador på ventilations- 
 kanalerna på Kemicentrum åtgärdas och bekostas av Akademiska hus. 
 
 Studentrepresentanterna meddelar att de är i behov av mer förrådsutrymme för K- 
 och W-sektionen, detta på grund av att förrådsutrymmet minskade vid flytten från 
 hus IV till hus I från 72 kvm till 30 kvm. 
 
 Husstyrelsen uppdrar åt administrativa chefen att undersöka möjligheterna till 
 större förrådsutrymme åt studenterna. 
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