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Närvarande 
 
Ledamöter 
Abrahamsson, Victor doktorand 
Ahrné, Siv  professor 
Alveteg, Mattias universitetslektor 
Ax, Elisabeth student 
Bergquist, Karl-Erik universitetslektor    ordförande  
Söderman, Olle professor  
  
Övriga 
Ljungdell, Tommy byggsamordnare 
Malmström, Catrin  administrativ chef  protokollförare 
von Arnold, Cecilia informatör 
Wikander, Ann-Christin intendent  § 4  
 
Frånvarande 
Hoang, Anita student 
Lönnebo Stagnell, Katarina student 
 
 
§ 

 
Ärende 
Beslut 

 

 
 
§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna efter att korrekt valuta angivits i  
 punkt 11 a. 
 
§ 3 Anmälan övriga frågor 
  
 § 10 a Utrymningsövningen 2012 
 § 10 b  Hörsalarna D och E 
 § 10 c  Öppettider för ytterdörren in till teknologrummet 
 
§ 4 Meddelanden 
 
 Husprefekten välkomnar Viktor Abrahamsson som ny doktorandrepresentant i  
 husstyrelsen. 
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 Administrativa chefen meddelar att: 

- statsvetenskapliga institutionen kommer i december att flytta in i hus IV på KC, 
plan -1, 0, 1. Detta med anledning av att institutionens lokaler skall renoveras. 
 

§ 5 Aktuella byggfrågor 
 
 Byggsamordnaren meddelar att: 
 

- testet med avfallsdunkar för kemiskt avfall nu är igång. 
- en konsult från Rambölls är involverad i arbetet med sanering och förbättring av 

ventilationen i rummet för kemiskt avfall. Eventuellt finns behov av att förnya 
klassningsplanen för rummet för kemiskt avfall. 

- ett första projekteringsmöte för renovering av sal A har hållits med Akademiska 
hus, LU byggnad och KC. 
 

 Husprefekten redogör för behovet av ny ledning från NMR-rummet på centrum för  
 analys och syntes till befintlig ledning som återvinner helium. 
 
 Husstyrelsen beslutar att avsätta 15 000 kr till att ledningen dras om i NMR-rummet  
 på CAS. 
 
§ 6 Miljödiplomering av KC  
 
 Inget att rapportera. 
  
§ 7 Kemicentrums gästbostäder 
 
 Ann-Christin Wikander redogör för nuläget avseende KCs gästbostäder och behovet 
 av renovering av vissa lägenheter. 
 
 Föredragande: Ann-Christin Wikander 
 
§ 8 Budget 2013 
 
 Budgetförutsättningar för 2013 diskuteras.  
  
§ 9 Studentärenden 
  
 Elisabeth Ax redogör för behovet av ytterligare ett kylskåp till teknologrummet och  
 fyra mikrovågsugnar med inkoppling till NFs studentrum . 
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 Husstyrelsen beslutar att ett kylskåp skall köpas in till teknologrummet och att fyra  
 mikrovågsugnar med inkoppling skall köpas in till NFs studentrum.  
 
 Elisabeth Ax redogör för behovet av fler datasalar.  
 

 Husprefekten skall ta med frågan till nästa möte med infrastrukturberednings- 
 gruppen på LTH. 
 
 Elisabeth Ax redogör för behovet av en första förbandstavla till teknologrummen. 
 
 Husstyrelsen beslutar att tre första förbandstavlor skall köpas in till teknologrummet,  
 W-sektionens studentrum och NFs studentrum och att studenterna själva ansvarar för  
 att förbandstavlorna fylls på. 
 
 Elisabet Ax meddelar att arbetsmarknadsdagen KULA kommer hållas den 7 februari  
 2013 i Café Ester och i B-korridoren. 
 
 Skyddsombudet för ekosystemteknik har inkommit med en förfrågan om hantering  
 av felanmälan till husstyrelsen. 
 
 Husstyrelsen beslutar att information om hur felanmälan skall hanteras skall sättas  
 upp på utrymmen som datasalar, seminarierum, hörsalar och studentrum. 
 
 Skyddsombudet för ekosystem har inkommit med en förfrågan om möjligheten av att  
 låna en lokal för byggande av regatta och lådbil under kommande nollning 2013. 
 
 Husstyrelsen uppdrar till Tommy Ljungdell att se över den möjligheten. 
 
 Andreas Möser, student, har inkommit med ett förslag att köpa in en vattenmaskin  
 för kylt och kolsyrat vatten till Kemicentrum. 
 
 Husstyrelsen beslutar att avslå förslaget. 
  

§ 10 a Utrymningsövningen 2012 
 
 Tommy Ljungdell redogör för utrymningsövningen som genomfördes 16 oktober  
 2012. Akademiska hus ska lösa de tekniska problem som uppstod med  
 larmklockorna.  
 Tommy Ljungdell meddelar att en utvärdering håller på att skrivas angående  
 utrymningsövningen och förslag på åtgärder för förbättring av utrymningsövningarna  
 i framtiden. 
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§ 10 b Hörsalarna D och E 
 
 Siv Ahrné påpekar bristen av projektorer i hörsalarna D och E. 
  
 Tommy Ljungdell åtar sig att kontakta LU byggnad, som ansvarar för hörsalarna D  
 och E, om projektorer i dessa hörsalar. 
 
§ 10 c Öppettider för ytterdörren in till teknologrummet 
 
 Elisabeth Ax redogör för behovet av att styrelsemedlemmarna på K- och B -sektionen  
 har behörighet att komma in i ytterdörren till teknologrummet dygnet runt. 
  
 Husstyrelsen beslutar att tio stycken namngivna personer i K- och B-sektionens  
 styrelse får utökad behörighet dygnet runt gällande ytterdörren in till  
 teknologrummet. Detta gäller som prov i sex månader.  
 
  
  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Catrin Malmström  Karl-Erik Bergquist 
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