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Närvarande 
 
Ledamöter 
Sterner, Olov professor   ordförande 
Eliasson, Ann-Charlotte professor  
Lidén, Gunnar professor  
Ågren, Julia student 
Larsson, Sabina student 
 
Övriga 
Ljungdell, Tommy byggsamordnare 
Lindblad, Åsa 1.e bibliotekarie  punkt § 10  
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von Arnold, Cecilia informatör 
Qvarnström, Eva intendent  punkt §1-9 
 
 
§ 
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§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning efter tillägg av punkterna 7 b och 11 b. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 
 
§ 3 Meddelanden 
 
 Ordföranden meddelar att: 
 

- Företaget PULS spolade avloppsstammarna i hus II den 10 augusti. Prover togs både 
före och efter spolningen och skickades därefter på analys. 

 
Byggsamordnaren meddelar att: 
 
- Entrédörren till hus IV kommer att stängas för in- och utgång i och med att 

  hus IV inte längre tillhör Kemicentrum, 
- Hörsalarna E och D är inte längre bokningsbara. LU byggnad kommer kontaktas  
  för att få information om vad salarna kommer användas till, 
- Diskussioner har inletts med Akademiska hus hur marken utanför entré E skall  
  återställas efter att byggbarackerna flyttas i november. 
 
 
Administrativa chefen meddelar att: 
 
- Annelie Raimer har börjat jobba som receptionist på Kemicentrum, 
- Cajsa Andersson kommer den 19 september börja jobba som bibliotekarie på  
  Kemicentrums bibliotek. 
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 Informatören meddelar att: 
 
- Den 19 november är det en mat- och hälsomässa inom ramen för kemins år.  

 
§ 4 KC:s ombyggnad 
 
 Byggsamordnaren kommer kontakta LTH för information om bidrag för renovering 
 och inköp av nya möbler till de nya läsplatserna i förbindelsegången på plan 1. 
 
§ 5 Miljödiplomering på KC 
 
 Intendenten meddelar att det inom miljödiplomeringen på Kemicentrym planeras två 
 utbildningar. En utbildning om miljölagstiftning för prefekter, föreståndare  
 och sektionsordförande, en utbildning om miljöledning för prefekter och  
 föreståndare. 
 
§ 6 Halvårsbokslut 
 
 Administrativa chefen redogör för husstyrelsens halvårsbokslut 2011. 
 
 Föredragande: Catrin Malmström 
 Handling: Bilaga § 6 
  
§ 7 Tanken för flytande kväve 
 
 Byggsamordnaren redogör för olika alternativ för tanken för flytande kväve. 
 Husstyrelsen kommer diskutera frågan vidare vid nästa husstyrelsemöte. 
 
 Föredragande: Tommy Ljungdell 
 
§ 7b Uppehållsrum för W-sektionen 
 
 Sabina Larsson redogör för behovet av ett uppehållsrum för W-sektionen. 
 
 Ordföranden, byggsamordnaren och Sabina Larsson kommer titta på alternativa  
 lösningar vilket kommer diskuteras på nästa husstyrelsemöte. 
 
§ 8 Tomma lokaler 
 
 Byggsamordnaren redogör för de i dag registrerade tomma lokalerna på KC. 
 
 Ordföranden föreslår att husstyrelsen går en rundvandring och tittar på dessa 
 lokaler. Tomma lokaler kommer diskuteras närmare vid nästa husstyrelsemöte. 
 
 Föredragande: Tommy Ljungdell 
 Handling: Bilaga § 8 
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§ 9 Renovering av sal A 
 
 Byggsamordnaren redogör för behovet av renovering av sal A. 
 
 Husstyrelsen ger i uppdrag till byggsamordnaren att ta fram kostnadsförslag på  
 renoveringen av sal A till nästa husstyrelsemöte. 
 
 Föredragande: Tommy Ljungdell 
 
§ 10 Visionsarbetet för biblioteksverksamheten vid LU 
 
 Åsa Lindblad redogör för visionsarbetet för LUs biblioteksverksamhet.  
  
 Till mötet har institutionen för biologis remissvar på visionsarbete skickats ut och  
 husstyrelsen beslutar att ställa sig bakom det remissvaret. 
 
 Föredragande: Åsa Lindblad 
 Handling: Bilaga § 10 
 
§ 11 Husprefekt från och med 1 januari 2012 
 
 Till nästa husstyrelsemöte kommer de personer som föreslås till prefekter för kemiska  
 institutionen, institutionen för livsmedelsteknik och institutionen för kemiteknik att  
 bjudas in för att diskutera val av ny husprefekt till 1 jan 2012. 
 
 Föredragande: Catrin Malmström 
 Handling: Bilaga § 11 
 
§ 11 b Lunch till alumnistudenter 24 september 
 
 Ann-Charlotte Eliasson har en förfrågan om husstyrelsen kan bekosta en lunch till 
 alumnistudenterna för livsmedelsteknik som kommer på besök till Kemicentrum  
 lördag den 24 september. 
 
 Husstyrelsen beslutar att bekosta lunchen med max 5000 kr. 
 
§ 12 Ev. övrigt 
 
 Det har framkommit synpunkter på LTH-studenternas marscherande i samband  
 med nollning av nya studenter inom K, B och W på Kemicentrum. 
 
 Julia Ågren och Sabina Larsson kommer diskutera detta med sina styrelser. 
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Protokollförare  Justeras 
 
 
 
 
Catrin Malmström  Olov Sterner 


