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Närvarande 
 
Ledamöter 
Ahrné, Siv  professor 
Alveteg, Mattias universitetslektor 
Ax, Elisabeth student 
Bergquist, Karl-Erik forskningsingenjör  ordförande 
Söderman, Olle professor  
  
Övriga 
d’Aubigné, Katarina informatör 
Ljungdell, Tommy byggsamordnare 
Lönnebo Stagnell, Katarina student 
Malmström, Catrin  administrativ chef  protokollförare 
 
Frånvarande 
Hoang, Anita student 
 
 
§ 

 
Ärende 
Beslut 

 

 
 
§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkt 3 a och 9 a. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 På grund av en miss i utskicket av det senaste protokollet till de nya ledamöterna i  
 husstyrelsen flyttas denna punkt till nästa möte med husstyrelsen. 
 
§ 3 Närvaro- och yttranderätt för Tommy Ljungdell 
 
 Husstyrelsen beslutar att Tommy Ljungdell har närvaro- och yttranderätt i KCs  
 husstyrelse. 
 
 Föredragande: Catrin Malmström 
 
§ 3 a Anmälan om övriga frågor 
 
 Rum för enskild eftertanke. 
 
§ 4 Meddelanden 
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 Ordföranden meddelar att: 
  

- Institutionen för statsvetenskap flyttar in i delar av hus IV under tiden som deras  
  lokal renoveras. Inflyttningen till hus IV kommer ske i maj 2012. 

- Diskussioner förs med LU byggnad om hantering av kemiskt avfall. 
 
 Informatören meddelar att  
 

- en uppdaterad KC-guide nu finns. 
- förslag på namn på KCs sammanträdesrum finns. Marie Curie för  

  konferensrummet, Svante Arrenius för sammanträdesrummet på KC adm och  
 Carl Wilhem Scheele på sammanträdesrummet på plan -1. 

 
 Byggsamordnaren redogör för senaste provtagningen av kvicksilver. 
 
§ 5 Miljödiplomering på KC 
 
 Inget att rapportera.  
 
§ 6 Bokslut 2011 
 
 Administrativa chefen redogör kortfattat för bokslut 2011. 
 
 Föredragande: Catrin Malmström 
 Handling: bilaga § 6 
  
§ 7 Hörsal A 
 
 Byggsamordnaren redogör för behovet av renovering av hörsal A. 
 
 Husstyrelsen beslutar att renovering av hörsal A skall genomföras enligt förslag. 
 Byggsamordnaren undersöker möjligheten att genomföra renoveringen redan under  
 2012. 
   
 Föredragande: Tommy Ljungdell 
 Handling: Bilaga § 7 
 
§ 8 KC-skyltar 
 
 Byggsamordnaren redogör för var två skyltar med texten Kemicentrum kan sitta.  
 Förslaget på uppsättningen av skyltarna är på hus IV högst upp till höger på norra  
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 sidan och hus II högst upp på södra gaveln. 
  
 Byggsamordnaren undersöker möjligheten att LU byggnad finansierar kostnaderna 
 för skyltarna.  
 
 Husstyrelsen står för kostnaderna som uppstår med anledning av uppsättningen av  
 skyltarna. 
 
 Husstyrelsen beslutar att två skyltar med texten Kemicentrum införskaffas och sätts 
 upp enligt förslag. 
 
 Föredragande: Tommy Ljungdell 
 
§ 9 Passerkort 
 
 Bordlägges 
 
§9 a KCs ombyggnad 
 
 Byggsamordnaren redogör för behovet av fler eluttag i publika utrymmen och i  
 seminarierummen på KC. Behovet uppskattas till 150 fler eluttag varav 50 st är i  
 seminarierummen. 
 
 Kostnaden för 150 eluttag uppskattas till 150-175 kkr . 
 
 Husstyrelsen beslutar att 150 nya eluttag skall sättas in. 
 
 Föredragande: Tommy Ljungdell 
 
§ 10 övriga frågor 
 
 Byggsamordnaren redogör för behovet av rum för enskild eftertanke. 
 
 Husstyrelsen anser att frågan skall diskuteras på nästa HMS kommittés möte. 
 
 Föredragande: Tommy Ljungdell 

 
 

  
Protokollförare  Justeras 
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Catrin Malmström  Karl-Erik Bergquist 
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