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Närvarande 
 
Ledamöter 
Sterner, Olov professor   ordförande 
Eliasson, Ann-Charlotte professor  
Lidén, Gunnar professor  
Ågren, Julia student 
Larsson, Sabina student 
 
Övriga 
Malmström, Catrin  administrativ chef  protokollförare 
von Arnold, Cecilia informatör 
Ljungdell, Tommy byggsamordnare  punkt § 9-13 
 
 
 
§ 

 
Ärende 
Beslut 

 
 
§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med ändring av felaktighet i punkt 11. 

Det skall vara ”dörrmiljöer i hus V”. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 
 
§ 3 Meddelanden 
 
 De nya studentrepresentanterna i husstyrelsen presenteras. 
 
 Ordföranden meddelar att: 
 

-  Mätningarna och analys av KCs avloppsvatten från dec 2010 uppvisar höga 
värden av kvicksilver och att en åtgärdsplan är inskickad till miljöförvaltningen, 
Lunds kommun. 

-  Köldmedium har runnit ut i avloppet från köldbärarsystemet i hus V. Anmälan 
om tillbudet kommer göras till VA-Syd. 

 
 Informatören meddelar att: 
  

- Invigningen av Kemins år 2011 och konstutställningen ” KEMI- inga 
konstigheter!” blev en lyckad tillställning. 

 
§ 4 KC:s ombyggnad 
 
 Administrativa enheten meddelar att tömning av bokmagasinet pågår och flytt av  
 kompaktarkiven till nya lokaler kommer ske under mars månad. 
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§ 5 Hus III 
 
 Administrativa chefen meddelar att flytt av resterande verksamheter till  
 hus III och tömning av hus IV flyter på enligt den tidplan som finns. Siste maj 2011  
 lämnas hus IV tillbaka till Akademiska Hus. 
 
§ 6 Miljödiplomering på KC 
 

 Ordföranden redogör för KCs miljödiplomering för de nya studentrepresentanterna. 
 
§ 7 Bokslut 2010 
 
 Administrativa chefen redogör kortfattat för husstyrelsens bokslut 2010. 
 
 Handling: Bilaga § 7 
 
§ 8 Justering av hyreskostnader 2009 och 2010 
 
 Administrativa chefen redogör för de problem som uppkommer med hyresmodellen 
 som används för att räkna fram en enhetlig hyreskostnad per kvm för KC/KILU  
 totalt. 
 
 Husstyrelsen uppdrar till administrativa chefen att till nästa husstyrelsemöte ta fram  
 en redovisning på hur hyresmodellen fungerar idag och skissa på ett förslag på en ny  
 hyresmodell för husstyrelsen. 
  
§ 9 Läsplatser i förbindelsegången plan +1 
 
 Tommy Ljungdell redogör för skissförslaget om nya läsplatser i förbindelsegången på  
 plan +1 mellan hus II och hus III. Studentrepresentanter har getts möjlighet att lämna  
 synpunkter på förslaget. 
 
 Husstyrelsen uppdrar till Tommy Ljungdell att justeras skissen efter synpunkterna  
 som kom fram under mötet samt uppskatta kostnaderna för inköpen av möbler till  
 läsplatserna till nästa husstyrelsemöte. 
 
§ 10  Nödutgång i förbindelsegången plan +1 
 
 Tommy Ljungdell redogör för förslaget om nödutgång i förbindelsegången på plan+1  
 mellan hus II och hus III. Kostnaderna uppskattas till 220 kkr 
 
 Husstyrelsen beslutar godkänna i enlighet med förslaget. 
 
§ 11 Dörrmiljöer i hus V 
 
 Bordlägges till nästa möte med husstyrelsen. 
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§ 12 KCs föreläsningssalar 
 
 Ordföranden redogör för det förslag som LTH kommer finansiera vad gäller ny AV  
 utrustning i KCs hörsalar A, B, C, F och G. AV-utrustningen kommer vara  
 densamma i övriga hörsalar på LTH.  
 
§ 13 Ev. övrigt 
 
 Sabina Larsson undrar över regler med att sätta upp bordsryttare med  
 information i teknologrummet.  
  
 Husstyrelsen svarar att det är ok med bordsryttare i teknologrummet. 
 
 Julia Ågren har förslag på att sätta in fler mikrovågsugnar i teknologrummet. 
 
 Husstyrelsen hänvisar Julia Ågren att prata med Tommy Ljungdell om det. 
 
  

 
 

  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Catrin Malmström  Olov Sterner 


