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Närvarande 
 
Ledamöter 
Ahrné Siv  professor 
Alveteg, Mattias universitetslektor 
Bergquist, Karl-Erik universitetslektor    ordförande 
Bratbakken Lundvall, My student 
Söderman, Olle professor  
  
Suppleant i ordinarie ledamots ställe 
Rydén Sonesson, Tove student 
 
Övriga 
Ljungdell, Tommy byggsamordnare 
Malmström, Catrin  administrativ chef  protokollförare 
Ohlin, Johan arbetsmiljösamordnare 
 
Frånvarande 
Sjöstedt, Frida student 
Merdasa, Aboma  doktorand 
Hoang, Anita student 
 
 
§ 

 
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 
  
 14 a riktlinjer för lån av caféytan utanför Café Ester. 
 
§ 4 Meddelanden 
 
 Administrativa chefen meddelar att: 
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- Johan Ohlin, ny som arbetsmiljösamordnare, har börjat på administrativa 

enheten; han efterträder Eva Qvarnström som går i pension i slutet på november,  
- Ragnhild Möller, kommunikatör, har fått arbete på N-faks kansli och slutar på 

administrativa enheten den 25 oktober; Birgit Johansson, ekonom, går i pension 
sista februari 2014; Louise Goldberg, utbildningsadministratör, går i pension 
under våren 2014 och Åsa Lindblad, 1:e bibliotekarie, går i pension sommaren 
2014. Diskussioner och planering för nyrekrytering pågår. 

  
 Byggsamordnaren meddelar att utrymningsövning är planerad till den 16 okt. 
 
§ 5 Halvårsbokslut 2013 
 
 Administrativa chefen redogör för halvårsbokslutet 2013 
 
 Handling bifogas: Bilaga § 5 
 
§ 6 Aktuella byggfrågor 
  
 Byggsamordnaren meddelar att: 

- Rummet för kemiskt avfall, intill vaktmästeriet, är färdigställt inom kort. 
Information och rutiner för kemiskt avfall skickas ut till berörda innan rummet 
tas i bruk. 

- Akademiska Hus utför grävarbete utanför hus I, norra sidan, utanför kemiteknik. 
Orsaken till grävarbetet är skadade dräneringsrör. 

- Akademiska Hus har meddelat att två träd, pilar, som står utanför entré A måste 
tas bort på grund av att trädens rötter täpper till och förstör dagvattenledningarna. 
Träden kommer tas bort under oktober månad. Nya träd kommer att planteras 
utanför entré A. 

  
§ 7 Sal A - ombyggnad 
 
 Arbetsmiljösamordnaren meddelar att det varit en granskning på ritningarna  
 för sal A. 
 Byggsamordnaren meddelar att renoveringen av sal A startar i mars 2014 och  
 kommer hålla på till terminen börjar i augusti/september 2014. 
 
§ 8 Dragskåp, dragbänkar hus 2 och 5 
 
 Byggsamordnaren redogör för åtgärder som behövs göras på dragskåp och dragbänkar  
 i hus II och hus VI för att uppfylla kraven i AFS 1997:10 
 
 Husstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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 Handling bifogas: Bilaga § 8 
 
§ 9 Seminarierum East och West 
 
 Husstyrelsen diskuterar att återställa tidigare datasalar East och West på plan -1till  
 seminarierum.  
  
 Husstyrelsen uppdrar till administrativa chefen att ta fram plan och budget för detta 
 till nästa möte med husstyrelsen.  
 
§ 10 Elektroniska säkerhetsföreskrifter 
  
 Husprefekten meddelar att elektroniska säkerhetsföreskrifter har utarbetats och finns  
 att använda på CAS webbplats. 
 
 Husstyrelsen uppdrar till arbetsmiljösamordnaren att  

- föra över de elektroniska föreskrifterna till KCs hemsida, 
- ansvara för fortsatt utveckling av de elektroniska föreskrifterna. 

  
§ 11 Kvicksilversanering hus 4 
 
 Husprefekten redogör varför faktura på saneringen av hus IV dröjer. Kostnaden   
 kring reningsanläggningen diskuteras. 
 
§ 12 Kris- och katastrofplan för KC 
 
 Arbetsmiljösamordnaren redogör för uppdaterad kris- och katastrofpärm som gäller  
 för KC. 
 
 Husstyrelsen beslutar att kris- och katastrofgruppen, enligt lista i underlaget, träffas  
 den 14 oktober för att diskutera innehållet i kris- och katastrofpärmen mer ingående. 
 
 Handling bifogas: Bilaga § 12 
 
§ 13 Studentärende 
 
 My Bratbakken-Lundvall meddelar att bioteknikdagarna kommer äga rum på KC den  
 14-17 november. 
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§ 14 a Lån av Café Esters lokalyta 
  
 Husstyrelsen anser att reglerna för lån av caféytan måste förtydligas. 
 
 Husstyrelsen uppdrar till administrativa chefen att förtydliga reglerna, daterade 2011- 
 12-07 § 10, för ett nytt beslut i husstyrelsen. 
 
§14 b Nya mötestider för höstens möten med husstyrelsen 
 
 Husstyrelsen beslutar att höstens möten med husstyrelsen kommer vara:  
 6 november kl 10.00-12.00 
 11 december kl 10.00-12.00 
 
 
 
  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Catrin Malmström  Karl-Erik Bergquist 
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