Husmöte förtroenderådet Rotary
Söndag 16 december, 2007 klockan 16
Festrummet, Rotary studenthem
Närvarande:
Mötesordförande: Arne Bergvik
Mötessekreterare: Johanna Andersson
Justeringsmän: Leonard Schmidt och Viktor Kämpe
Lekmannarevisor: Viktor Kämpe
Övriga närvarande:
Per Pettersson
Daniel Andersson
Oskar Ingemarsson
Ingrid Edman
Leonard Schmidt
Johan Annell
§ 1. Föreningsfakta och redogörelse av stadgarna § 5:13-5:15
Mötet börjar med en presentation av alla närvarande samt syftet med förtroenderådet och
därefter läser Arne upp stadgarna § 5:13-5:15.
§ 2. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat.
§ 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Leonard Schmidt och Viktor Kämpe väljs till justeringsmän.
§ 4. Mötets stadgeenliga utlysande
Mötet anses stadgeenligt utlyst, dock ej på anslagstavla men väl dock på ytterdörrarna.
§ 5. Val av mötesordförande
Arne Bergvik väljs till ordförande.
§ 6. Val av mötessekreterare
Johanna Andersson väljs till mötessekreterare.
§ 7. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns. Platsen ska dock korrigeras till börsrummet, inte festrummet
eftersom det inte existerar något festrum längre.
§ 8. Uppläsning och godkännande av föregående husmöteprotokoll
Arne läser upp föregående husmöteprotokoll och det godkänns.
§ 9. Uppläsning och godkännande av föregående FR-mötesprotokoll
Arne läser upp föregående kvartalsmöte och styrelsemöte (se §§ 15-16) och de godkänns.
Frågor kommer upp om trappan utanför SGS:s kontor. Det behövs göra något åt den. Det
verkar dock som att det inte ligger på SGS:s ansvar utan istället Göteborgs stad.

§ 10. Revisionsberättelse för Puben Rotary 2006
Lekmannarevisorn Viktor Kämpe berättar om pubens redovisning. Öl köptes in för 233 000
kr, försäljningen låg på 323 000 kr. Viktor anser det rimligt. Mat köptes in för 84 000 kr och
78 000 kr fick man in på försäljning. Vin/cider köptes in för 55 000 kr och från försäljning
fick man in 24 000 kr. Viktor undrar om det har slarvats med att slå in i kassan samt hur det
fungerar vid uthyrning. Han upplever att det inte är en komplett redovisning. Det saknas något
kvitto men överlag är det bra. Det redovisas tio-öringar i kassan viket ifrågasätts. Det verkar
som att kassan räknas kreativt. Blir dricksen en buffert för att kassan ska stämma?
Telefonabonnemanget i puben bör ses över då det under en tremånadersperiod hade ringt ett
samtal på 3 minuter, fakturan för de tre månaderna och samtalet slutade på 466 kr. Det finns
två abonnemang, Telia och något annat. Kan det vara så att larmet är det andra? Strecklistorna
bör ses över för att undvika likviditetsproblem. Sammanfattningsvis ser det bra ut med tanke
på målsättningen med verksamheten, dock är det problem med vin/cider försäljningens
redovisning. Resultatet för året blev 11 000 kr.
§ 11. Ansvarsfrihet för puben 2006
Bordläggs.
§ 12. Val av FR 2008
Genomgång av posterna
Källarmästare: Oskar Ingemarsson
Ordförande: Arne Bergvik avgår, Daniel Andersson kandiderar
Vice ordförande: Daniel Andersson avgår
Sekreterare: vakant, Johanna Andersson kandiderar
Kassör: Daniel Vindevåg, Ingrid Edman kandiderar
Sportchef: vakant. Per Pettersson kandiderar
Informationschef: vakant. Arne Bergvik kandiderar
Hustomte: Daniel Andersson
Ledamöter: Leonard Schmidt och Johan Annell kandiderar
Lekmannarevisorer: Viktor Kämpe avgår, vakant
Röstning
Ordförande: Daniel Andersson
Vice ordförande: Per Pettersson
Källarmästare: Oskar Ingemarsson fortsätter
Sekreterare: Johanna Andersson
Kassör: Ingrid Edman
Sportchef: Per Pettersson väljs efter att han berättade om vad han vill genomföra om han blir
sportchef, han kommer att köpa in basket- och fotbollar, innebandymål och en ribbstol bland
annat
Programchef: vakant. En viss osäkerhet kring posten finns. Ska den personen ansvara för FRTV? Det diskuteras även om bio i börsrummet eller biljardrummet.
Informationschef: Arne Bergvik, ett halvår
Hustomte: Daniel Andersson fortsätter
Fotochef: vakant
Lekmannarevisor: vakant
Ledamöter: Johan Annell samt Leonard Schmidt väljs efter att Johan berättade om att han
kommer att arbeta för att förbättra säkerheten av trappan vid SGS: kontor. Leonard berättade
att han är intresserad av att hålla nere hyrorna.
Samtliga medlemmar i styrelsen valdes in av ett enat sällskap.

§ 13. Val av två lekmannarevisorer
Valet bordläggs
§ 14. FR-styrelsens aktiviteter under året
Arne berättar att FR:s verksamhetsberättelse kommer till våren. Kortfattat har aktiviteterna
varit: två husfester, ingen grillfest, sillunch vid Valborg, ett antal styrelsemöten, tre
kvartalsmöten, mailutskick, möte med hyresgästföreningen.
§ 15. Motion om inköp av sällskapsspel
Ingrid föreslår att FR ska köpa in ett sällskapsspel till varje korridor samt två spel till
vattentornet. Ingrid ska till nästa möte kolla upp priser. Johan tycker att man ska ta reda på
hur stort intresse det finns för spel innan inköp görs. Viktor föreslår att FR kan sponsra
korridorerna med ca 2/3 av pris, det vill säga att hyresgästerna själva köper in spel de vill ha
och sedan kommer de till FR med kvitto och får ut ca 300 kr. Förslaget ses som intressant då
hyresgäster som är intresserade av spel kan få ut något av sina FR-kronor, pengar kastas inte i
sjön då det kan tänkas att alla korridorer inte är intresserade av spel samt att det kan öka
engagemanget för FR över lag.
§ 16. Utlåning av biljardgrejor
Hyresgästerna vill spela biljard även på andra tider än då puben är öppen. En lösning är att
sätta ett nytt lås på skåpet i biljardrummet och förvara utrustningen där. Hyresgästen får då
betala en deposition för att få tillgång till nyckeln till skåpet. Till nästa möte behöver vi titta
på en lösning, det som behövs är hänglås och nycklar. Frågan är dock hur många nycklar med
tanke på att det är kostsamt att kopiera nycklar.
§ 17. Inkomna motioner
Se §§ 15-16.
§ 18. Övriga ärenden och frågor
• Hyresdiskussionen ska skickas ut till Leonard och Johan.
• Kommunikationen mellan olika FR-föreningar är dålig. Arne berättar om tidigare
träffar mellan olika FR-föreningar. Det har bland annat anordnats dragkamper. SGS
sponsrade träffarna. Arne konstaterar att intresset för FR varierar bland
studenthemmen i Göteborg och ger exempel på Volrat Thams FR som endast består av
en person till skillnad från Birger Jarl där 90 personer kom på husmötet.
• Rotarys stadgar sprids bland övriga FR-föreningar.
§ 19. Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat.
Vid protokollet:

Justeringsmän:

Johanna Andersson

………………………………………..
Leonard Schmidt
…………………………………………
Viktor Kämpe

