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Närvarande 
 
Ledamöter 
Sterner, Olov professor   ordförande 
Eliasson, Ann-Charlotte professor  
Lidén, Gunnar professor  
Ågren, Julia student 
Larsson, Sabina student 
 
Övriga 
Ahrné Siv professor 
Bergquist, Karl-Erik forskningsingenjör 
Ljungdell, Tommy byggsamordnare 
Malmström, Catrin  administrativ chef  protokollförare 
von Arnold, Cecilia informatör 
Wikander, Ann-Christin intendent  §§ 1-9 
 
 
 
§ 

 
Ärende 
Beslut 

 

 
 
§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna efter att det i § 11 ändras till att 
 lunchen gäller alumnistudenter för kemi- och bioteknik. 
 
§ 3 Meddelanden 
 
 Administrativa chefen meddelar att Eva Qvarnström är intresserad av att bli 
 huvudskyddsombud för nästa mandatperiod 2012-2014. Huvudskyddsombud väljs  
 av skyddsombuden på Kemicentrum. 
  
 Ann-Christin Wikander meddelar att nya stolar har köpts in till samtliga bord i KCs  
 foajéer . 
  
§ 4 KC:s ombyggnad 
 
 Byggsamordnaren meddelar att han väntar på kostnadsförslag från Akademiska Hus  
 på ombyggnad av läsplatserna på plan 1 i förbindelsegången.  
 
§ 5 Miljödiplomering på KC 
 
 Inget att rapportera 
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§ 6 Upplåtelsebeslut Kemicentrum hus III 
 
 Administrativa chefen redogör för upplåtelsebeslutet för LU byggnad. 
 
 Föredragande: Catrin Malmström 
 Handling: Bilaga § 6 
  
§ 7 Tomma lokaler 
 
 Byggsamordnaren redogör för tomma lokaler på KC och planering av dem. 
 
 Uppehållsrum för W-sektionen föreslås rum på plan -1 i hus II eller i två datasalar  
 på plan -1. Ordförande för W-sektionen diskuterar med byggsamordnaren vilket  
 alternativ som är bäst lämpat. 
 
 Charlotte Eliasson redogör för anhållan från en LTH-kör om att låna ett  
 seminarierum för körsång på kvällstid.  
 
 Husstyrelsen uppmanar ordföranden för LTH-kören att ta kontakt med Ann- 
 Christin Wikander för att diskutera vilken lokal som kan vara lämplig. 
 
 Föredragande: Tommy Ljungdell 
 Handling: Bilaga § 7 
 
§ 8 Kostnader för lokalvård 2012 
 
 Administrativa chefen redogör för de nya avtalen från LU service gällande  
 kostnaderna för lokalvård 2012.  Ann-Christin Wikander meddelar att det är en del  
 felaktigheter i avtalen och att LU service skall se över detta och återkomma med nya  
 avtal. 
 
 Föredragande: Catrin Malmström 
 
§ 9 Föreläsningssalarna 
 
 Byggsamordnaren redogör för kostnaderna för renovering av sal A. 
 
 Hysstyrelsen vill invänta budgetdiskussionerna med LTH innan beslut av renovering  
 av sal A kan tas. 
 
 Föredragande: Tommy Ljungdell 
 
§ 10 Kvicksilver 
  
 Ordföranden redogör för den skrivelse som kommer skickas till miljöförvaltningen  
 före den 31 oktober 2011.  
 
 Skrivelsen kommer skickas ut till husstyrelsen. 
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 Föredragande: Olov Sterner 
 
§ 11 Ny husprefekt 
 
 Till ny husprefekt föreslås Karl-Erik Bergquist, forskningsingenjör på KILU, centrum  
 för analys och syntes, från och med jan 2012.  
 
 Husstyrelsen vill invänta styrelsebeslut från samtliga tre institutioner på Kemicentrum  
 innan förslaget skickas till LTH för beslut 
  
 Föredragande: Olov Sterner 
 

 
 

  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Catrin Malmström  Olov Sterner 


