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S 1 Fastställande av dagordning

Husstyrelsen beslutar fastställa dagordningen.

S 2 Föregående mötesprotokoll

Angående punkten om SMS listor uppmanar Johan Ohlin de närvarande

studentrepresententerna att sprida möjligheten for alla studenter att anmäla ett
mobilnummer till denna tjänst.

S 3 Anmälan övriga frågor

- Per capsulam-beslut om ersättning till Husprefekten

- Cafë Ester

- Skåp för brandfarlig vara i kemikalieförråd
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S 4 Ekonomi

Johan Ohlin meddelar att ett nytt huvudsþddsombud skall väljas vilket kommer
medföra en kostnad för husstyrelsen.

S 5 Meddelanden

Inga ärenden.

S 6 Pågående projekt

Husprefekten redogör från ett möte med Lunds kommun angående elektromagnetiska

fålt, med anledning av spårvagnsprojektet i Lund. Det har tagits fram ny teknik för att
minska magnetÊált kring ledningar, som nu testas i Holland och som skall användas för
känsliga områden i Lund, daribland vid KC. Detta gör att man i nuläget inre ser arr

NMR-anläggningen på KC kommer att påverkas av spårvägsbygget.

Med anledning av villkoren i tillståndsansökan for brandfarlig vara planerar

husprefekten ett genomfora ett antal test i ett tomt GU-lab med gassensorer.

Räddningstjänst syd har ¡trar sig med anledning av Kemicentrums överklagan till
forvaltningsrätten.

Ombyggnaden av lastbryggan är ej genomf¿rd an men är utlovad till före årsskiftet så

att kostnaden kan belasta 20L5.

S 7 Beslut om serviceavgift för företag som hyr lokaler på KC

Jörgen Nilsson redogör ftir ett förslag på en serviceavgift für foretag som hyr lokaler på

KC. Förslaget innebär att företag med lokaler mindre àn20 m2 skall betala 10 000:/år
och füretag med större lokaler än 2O m2 skall betal 30 000:-/år.
Husstyrelsen beslutar enligt forslag.

s8 Eventuella konselrvenser med anledning av ny renhållningsordning Lunds
kommun

Kemicentrum har inga synpunkter på Lund kommuns remiss men däremot finns det

anledning att se över den interna avfallshanteringen på Kemicentrum då det bland
annet kommer att krävas att matavfall sorteras. Ann-Christin \ùØikander och Tommy
Ljungdell får i uppdrag ett te fram en lösning på detta i samråd med avdelningarna.
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S I Studentärende

\Ø-sektionen: inga ärenden.

KB-sektionen framför en önskan att kunna tillaga mat i mindre omfattning i samband

med vissa kvällsarrangemang, husstyrelsen skickar denna fråga vidare till LU-byggnad
för handläggning.

Kerub (N-fak) vill att det sätts upp en klocka i deras uppehållsrum, Husstyrelsen

beslutar att sätta upp en klocka.

S 10 Övriga frågor

- Per capsulam beslut, per E-mail, från samtliga prefekter om tilläggsersättning till
husprefekten for perioden lll-3016 2015 godtas.

- Frågan om vem som ânsverar für feswerksamhet i samband med disputationsfester på

caft Ester har skickats vidare till LU-byggnad, som utreder gemensamma riktlinjer
inom LU. I awaktan på utredningen skall KC träffa överenskommelse med cafe Ester

om att caféet ansvarer under tiden fester pâgär.

- Café Ester har begärt en komplettering med 6 bord med stolar till en kostnad av

40 000 Lr. Husstyrelsen beslutar om inköp och ger husprefekten i uppdrag att
tillsammans med entreprenören bedöma omfattningen.

- Kemiteknik har fått en anmärkning från brandkonsult om att skåp for brandfarlig

vara i kemikalief¿rråd bör vara i plåtutforande. Johan Ohlin får i uppdrag ett inventere

detta behov på hela Kemicentrum.
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