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§ 

 
Ärende 
Beslut 

 

 
 
§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 
 
§ 3 Anmälan övriga frågor 
 
 § 13 a kontant hantering 
 § 13 b lokalvård 
 
§ 4 Meddelanden 
 
 Elisabeth Ax presenterar K-sektionens nya ordförande My Bratbakken-Lundvall, My  
 tar över posten som ordförande 1 januari 2013. Katarina Lönnebo Stagnell meddelar  
 att W-sektionens nya ordförande från och med 1 januari 2013 heter Frida Sjöstedt. 
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 Administrativa chefen meddelar att öppettiderna i information under mellandagarna  
 27-28 dec och 2-4 jan kommer vara mellan kl 10-12. 
 
 Byggsamordnaren meddelar att: 

- Skyddsombuden har valt nytt huvudskyddsombud, Johan Ohlin. Johan Ohlin tar 
över uppdraget som huvudskyddsombud från och med 1 jan 2013, 

- skyddsombuden gärna ser att hjärtstartare köps in till KC. 
 
§ 5 Aktuella byggfrågor 
 
 Byggsamordnaren redogör för den av Akademiska hus redovisade projektkostnaden 
 för renovering av sal A. Total kostnaden kalkyleras till 9 mkr.  
 
 Husstyrelsen anser att det är för dyrt och uppdrar till byggsamordnaren att diskutera 
 alternativa lösningar för renovering av sal A med LU byggnad och Akademiska hus. 
   
§ 6 Spolning av avloppsstammarna  
 
 Husprefekten redogör för arbetet med att sanera och spola avloppsstammarna i hus  
 IV som startar i december/januari. De företag som anlitats för detta arbete är Ocab  
 sanering i Malmö AB och Envix Nord AB. 
 
 Uppskattad kostnad för arbetet med sanera och spola avloppstammarna i hus IV är 
 300-360 kkr. 
 
 Föredragande: Karl-Erik Bergquist 
  
§ 7 Budget 2013 
 
 Administrativa chefen redogör för husstyrelsens budget 2013. 
 
 Husstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
 Föredragande: Catrin Malmström 
 Handling bifogas: bilaga § 7 
 
§ 8 Lokaler på östra sidan av hus I 
 
 Administrativa chefen redogör för kemiska institutionens ambition att hyra ut de 
 grundutbildningslokaler som tillhör kemiska institutionen på östra sidan av hus I  
 enligt bilaga. Eftersom en del av lokalerna enligt bilagan tillhör husstyrelsen ställs  
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 frågan huruvida husstyrelsen skulle vara intresserad av att hyra ut de lokalerna som  
 avses. 
 
 Husstyrelsen anser det inte vara aktuellt med uthyrning av dessa lokaler i nuläget. 
    
 Föredragande: Catrin Malmström 
 Handling bifogas: bilaga 8 
 
§ 9 Fönsterputsning 
 
 Administrativa chefen redogör för offerten för fönsterputsning på KC, ej hus IV.  
 Total kostnad på 102.000 kr 
 
 Husstyrelsen beslutar i enlighet med offerten. 
 
 Föredragande: Catrin Malmström 
 Handling bifogas: bilaga § 9 
 
§ 10 Driftavtal dörrmiljöer 
 
 Administrativa chefen redogör för förslaget på driftavtal från Akademiska hus för  
 arbete med felanmälda dörrar och dragskåp på KC för två dagar i veckan. Back up för  
 Rickard Holst. 
 
 Husstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 
 
 Föredragande: Catrin Malmström 
 Handling bifogas: bilaga § 10 
 
§ 11 Studentärenden 
  
 W-sektionens ordförande efterlyser riktlinjer för vad som är tillåtet att göra i  
 studentrummen utan att det stör närliggande verksamhet. 
 
 Husstyrelsen ger W-sektionen i uppdrag att diskutera frågan med avdelningen för 
 biokemi och strukturbiologi som är den verksamhet som är närmast W-sektionens  
 uppehållsrum  och inkomma med en skrivelse med förslag till husstyrelsen. 
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§ 12 Sammanträden vårterminen 2013 
 
 Husstyrelsen beslutar att sammanträda kl 15.15 följande dagar 
 30 januari 
 10 april 
 22 maj 
  
§ 13 a Kontanthantering 
 
 Administrativa chefen meddelar att administrativa enheten under 2013 vill minimera  
 kontanthantering. Exempelvis kommer utskriftskort under 2013  
 enbart att säljas via webben. Information om hur detta kommer gå till informeras  
 under vårterminen 2013. 
 
§ 13 b Lokalvård 
 
 Lokalvården på KC rapporterar om toaletter som drabbats av sanitärt  
 sabotage. 
  
 

 
  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Catrin Malmström  Karl-Erik Bergquist 
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