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Närvarande 
 
Ledamöter 
Ahrné Siv  professor 
Bergman, Eric student 
Bergquist, Karl-Erik universitetslektor    ordförande 
Jephthah, Stephanie student 
Rensfeldt, Arvid student 
Söderman, Olle professor  
 
Övriga 
Malmström, Catrin  administrativ chef  protokollförare 
Wikander, Ann-Christin inköpssamordnare  §§ 6-7 
 
Frånvarande 
Merdasa, Aboma doktorand 
Alveteg, Mattias  universitetslektor 
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§ 1 Fastställande av dagordning 
 
 Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
 
 Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna efter det att administrativa chefen  
 meddelat att Galecto Biotech AB ej kommer hyra lokalen på -1 (-1OP 117-120) 
 
§ 3 Anmälan övriga frågor 
 
 § 10 Besökskort för passersystemet på KC. 
 
§ 4 Meddelanden 
 
 Administrativa chefen meddelar att: 

- Caroline Lindblom har anställts som receptionist och börjar sin anställning på 
Kemicentrum 1 maj. 

- Informationsdisken byggs om i maj för att skapa en extra arbetsplats och 
underlätta för back up. 
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§ 5 Bokslut 2013 
 
 Administrativa chefen redogör för husstyrelsens bokslut 2013. 
 
 Handling bifogas: Bilaga § 5 
 
§ 6 Aktuella byggfrågor 
 
 Ann-Christin Wikander redogör för förbättringar i foajéerna A, B och C samt  
 förbättringar av informationsskyltningen på Kemicentrum enligt nedan: 
 

- Foajé A: inköp av barbänk, barstolar utanför hörsal A, skapa utrymme för 
befintliga varuatomater intill korridoren till hus 5. 

- Foajé B: inköp av sittbänkar utanför hörsal F och G. 
- Foajé C: inköp av skärmväggar för att skapa bättre läsplatser. 
- Informationsskyltning på KC: för är att skapa en enhetlig informationsskyltning 

på Kemicentrum enligt LUs grafiska profil. 
 
 Uppskattad kostnad för ovan beskrivna förändringar är 150 kkr. 
 
 Husstyrelsen ställer sig positiv till förslagen. 
 
 Handling bifogas: Bilaga § 6a, § 6b, § 6c och § 6d 
 
§ 7 Avtal för Café Ester 
  
 Enligt befintligt avtal (Dnr BY 2010/316) mellan LU byggnad och Café Ester på KC 
 finns möjlighet för Café Ester att utnyttja lokalen för annan kommersiell  
 verksamhet. Detta betyder att lokalen kan användas för disputationsfest för  
 doktorander inom KC där Café Ester har ansvaret för återställande av lokalen och för  
 ev skador och kostnader som uppstår i samband med disputationsfesten. 
 
 Husstyrelsen beslutar att KCs riktlinjerna för utlåning av Café Ester lokaler skrivs om  
 så att möjlighet för Café Ester att anordna disputationsfest samt  
 ansvarsfrågan framgår tydligare. 
  
 Handling bifogas: Bilaga § 7 a, § 7 b 
 
 
§ 8 Utbyggnad studentbostäder 
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 Husprefekten redogör för Akademiska hus byggplaner kring Kemicentrum. 
 
 Handling bifogas: Bilaga § 8 
 
§ 9 Studentärende 
 
 Husstyrelsen beslutar att påfyllning av studenternas första-hjälpen-box i
 uppehållsrummen ska fyllas på en gång per termin. 
 
 Arvid Rensfeldt meddelar att W-sektionens uppehållsrum ”Våtmarken” är i behov av  
 lokalvård framöver. 
 
 Det föreslogs att toaletterna på KC förses med varmluftsfläkt för handtorkning istället  
 för pappershanddukar. 
  
§ 10 Besökskort för passersystemet på KC 
 
 Olle Söderman redogör för information om riktlinjer för hantering av passerkort  
 inom LU som har skickats ut per e-post till berörda på KC. Enligt beslut från  
 organisationen kring LU-kortet får opersonliga kort inte längre förekomma. Detta  
 medför en del svårigheter med tillfälliga besökare som är i behov av besökskort för  
 kortare besök på KC.  
 
 Diskussion om behov av tillfälliga besökskort har inletts med naturvetenskapliga  
 fakultetens ledning. 
 
 Handling bifogas: bilaga § 10 
  
 
  
Protokollförare  Justeras 
 
 
 
Catrin Malmström  Karl-Erik Bergquist 
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