Protokoll: Husmöte 2000-11-29 Förtroenderådet Rotary

Närvarande: Tobias Bergsten, Marcus Claesson, Vincent Desmaris, Johan Gustavsson, Mattias Hedlund, Per
Magnus Jakobsson, Yves Moreau, Fredrik Olsson, David Tegg, Daniel Vindevåg, David Öggesjö
§1. Mötet öppnat
§2. Redogörelse av stadgarna §5:13 - §5:15

Mattias läste upp.

§3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Tobias, Mattias
§4. Mötets stadgenliga utlysande

Mattias utlyste mötet enligt stadgarna.

§5. Val av mötesordförande

Mattias

§6. Val av mötessekreterare

Fredrik

§7. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänd.

§8. Uppläsning och godkännande av föregående husmötesprotokoll
Sekreteraren läste upp. Ett antal punkter bordlades vid detta
möte och beslöts att åtgärdas:
Förvaltningsberättelse FR 99: Erik Sandgren ska avsluta
sitt jobb, Johan redovisar våren 01.
Revisionsberättelse FR 99: Andreas Rådlund gör revision
för både 99 och 00
Verksamhetsberättelse Puben: Camilla Thorén
- Förvaltningsberättelse Puben: Helena Skeppstedt
- Revisionsberättelse Puben: Andreas Rådlund
- Ansvarsfrihet FR: bordlades åter, ordnas till våren
- Ansvarsfrihet Puben: bordlades åter, ordnas till våren
Protokollet godkänt.
§9. Uppläsning och godkännande av föregående FR-mötesprotokoll
Infobladet var i prototypstadiet och skulle snart gå till
tryckning. Mötet fann prototypen bra och valde att lägga till en
länk till hemsidan, för att man ska kunna få info fortlöpande epostad till sig.
Ny stereo i puben: puben hade ännu inte kommit med förslag
§10. Val av FR 2001

Följande FR valdes inför 2001:
Ordförande: David Tegg
Vice ordförande och solarieansvarig: Mattias Hedlund
Sekreterare: Fredrik Olsson
Kassör: Johan Gustavsson
Infochef: Marcus Claesson
Källarmästare: Camilla Thorén
Sportchef: Vincent Desmaris
Programchef: Yves Moreau
Hustomte: Tobias Bergsten
Fotochef: David Öggesjö
Ledamöter: Per Magnus Jakobsson

§11. Val av två lekmannarevisorer

Bordlades.

§12. Godkännande av revisor/ekonomiansvarig för puben
Mötet valde Johan Gustavsson.
§13. Godkännande av källarmästare för puben

Camilla Thorén godkändes.

§14. Inkomna motioner: 1. mötesprotokoll, 2. biljardrummet
1. Mötesprotokoll skall anslås endast på hemsidan och inte
längre på anslagstavlorna.
Mötet beslöt att i fortsättningen tolka stadgarna som att
hemsidan kan vara anslagstavla och man beslöt att börja med
att endast lägga protokollen på nätet som försök. Marcus åtog
sig att omformulera stadgarna till nästa husmöte.
Husmötesprotokoll ska dock även fortsättningsvis anslås i
pappersform.
2. Biljardrummet.
Fester har förekommit i biljardrummet med förstörelse av
biljardbordet och klagomål från SGS som resultat.
Det beslutades om ett formellt festförbud i denna lokal.
Infochefen ordnar anslag om de nya reglerna.
§15. Övriga ärenden och frågor

Ekonomi.
Johan redovisade föreningens totalekonomi i allmänhet och
den senaste husfestens ekonomi i synnerhet. Resultatet av
festen blev ett underskott på ca 3000kr, en halvering mot i
våras.
TV-nätet.
I och med införandet av digital-tv, diskuterades om två eller tre
kanaler skulle kunna resreveras åt FR för bl.a. utsändande av
intern information från FR och SGS. SGS är informerade om
önskemålet.
FR-rummet.
Frågan om vad som ska göras av FR-rummet bordlades tills
vidare.
Nätverket.
Uppkopplingen mot internet fungerar dåligt. En person från
netadmin kommer att begäras till nästa kvartalsmöte.

§16. Mötets avslutande

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Fredrik Olsson

Tobias Bergsten

Mattias Hedlund

