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Närvarande 
 
Ledamöter 
Sterner, Olov professor   ordförande 
Eliasson, Ann-Charlotte professor  
Lidén, Gunnar professor 
Dahlqvist, Alexander student 
 
Övriga 
Malmström, Catrin  administrativ chef  protokollförare 
Lindblad, Åsa bibliotekarie  endast punkt 10 och 11 
 
 
§ 

 
Ärende 
Beslut 

 
 
§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 
 
§ 3 Meddelanden 
 
 Inget att meddela. 
 
§ 4 KC:s ombyggnad 
 
 Inget att meddela. 
 
§ 5 Hus III 
 
 Gunnar Lidén meddelar att det under renovering i hus III uppdagats att det  
 förekommer markfukt i golven på plan -1. Fukt i golven i hus III på plan -1 kommer  
 att åtgärdas.  
 
§ 6 Miljödiplomering på KC 
 
 Gunnar Lidén meddelar att Anna Bernstad på institutionen för kemiteknik  
 kommer vara institutionens miljösamordnare. Ann-Charlotte Eliasson meddelar att 
 Margareta Johansson på institutionen för livsmedelsteknik kommer vara  
 institutionens miljösamordnare. 
 
§ 7 Säkerheten på KC 
 
 Administrativa chefen meddelar att tiderna för passermöjligheter med passerkort i   
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 samtliga ingångar på Kemicentrum har ändrats till att vara mellan kl 06.00-18.00.  
 Mellan 18.00- 06.00 är det endast möjligt att med passerkort passera ingångarna A  
 och E. Övriga dörrar är låsta. 
  
 Föredragande: Catrin Malmström 
 
§ 8 Hörsalarna D, E, F och G 
 
 Ordförande redogör för det förslag LU byggnad och Akademiska hus diskuterat  
 gällande ett rivningskontrakt för hörsalarna D, E, F och G för perioden 1 oktober  
 2010 till 30 juni 2011. 
 
 Husstyrelsen beslutar att godkänna förslaget om rivningskontrakt under perioden  
 1oktober 2010 till 30 juni 2011. 
 
 Föredragande: Olov Sterner 
  
§ 9 Kvicksilver 
 
 Ordförande meddelar att provtagningar på avloppsvattnet i december 2009 visade på  
 höga värden av kvicksilver. 
 
 Husstyrelsen beslutar ge husprefekten i uppdrag att: 
 

- Göra en inventering av vilka forskargrupper på KC som använder kvicksilver, 
- Arbeta fram instruktioner för hur hantering av kvicksilver ska fungera på KC, 
- Kvicksilver som inte används i verksamheten ska destrueras. 

 
 Föredragande: Olov Sterner 
 
§ 10 Publicering i open access 
 
 Åsa Lindblad redogör för publicering i open access och den fond  
 biblioteksdirektionen skapat för detta ändamål. 
 
 Husstyrelsen uppdrar åt Åsa Lindblad att samla in mer information och vilka regler  
 som gäller för publicering i open access. 
 
 Föredragande: Åsa Lindblad 
  
§ 11  Bokmagasinet 
 
 Bordlägges. 
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§ 12 Sammanträden hösten 2010 
 
 Husstyrelsen beslutar sammanträda kl 15.15 följande dagar: 
 16 sep kl 15.15 
 28 okt kl 15.15 
 9 dec kl 15.15 
 
  
  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Catrin Malmström  Olov Sterner 


