
Husmöte förtroenderådet Rotary
Söndag 4 maj, 2008 

Konferensrummet, Rotary studenthem

Närvarande: 
Mötesordförande: Daniel Andersson
Mötessekreterare: Johanna Andersson
Justeringsmän: Andreas Draganis och Leonard Schmidt  
Övriga närvarande: Louise Adler

Johan Annell 
Arne Bergvik 
Ingrid Edman 
Oskar Ingemarsson
Pär Pettersson
Martin Stålh

§ 1. Redogörelse av § 5 avsnitt 13-15 i FR:s stadgar
Daniel läser upp stadgarna.

§ 2. Mötets öppnande 
Mötet förklaras öppnat.

§ 3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 4. Mötets stadgeenliga utlysande 
Mötet anses stadgeenligt utlyst, då information om husmötet kom upp en vecka innan mötet.

§ 5. Val av mötesordförande 
Daniel Andersson väljs till ordförande.

§ 6. Val av mötessekreterare 
Johanna Andersson väljs till mötessekreterare.

§ 7. Val av två justeringsmän
Andreas Draganis och Leonard Schmidt väljs till justeringsmän.

§ 8. Genomgång av föregående husmötesprotokoll
Johanna läser upp föregående husmötesprotokoll från 23 april. 

§ 9. Genomgång av föregående FR-mötesprotokoll
Johanna läser upp protokollet från 23 april.

§ 10. Ansvarsfrihet för Rotary pub 2006
Lekmannarevisor Viktor Kämpe rings upp. Viktor berättar att det  vid föregående husmöte 
saknades en post för vin, därav bordlades frågan. Nu ser dock allt bra ut och ansvarsfrihet ges 
till Rotary pub.



§ 11. Verksamhersberättelse för FR 2007
Daniel och Arne berättar om FR-året 2007. Bland annat anordnades två lyckade husfester. 
Sommaren 2007 införde SGS kvalitetsbaserade hyror vilket resulterade i höjda hyror. FR var i 
kontakt  med  Hyresgästföreningens  chefsförhandlare  Göran  Moberg.  Numera  hänvisar 
områdeskontoret på Rotary till hyresansvariga centralt på SGS, dock ges inga tydliga svar där 
heller.

§ 12. Revisionsberättelse för FR 2007
Bordläggs.

§ 13. Verksamhersberättelse för Rotary Pub 2007
Oskar berättar att första halvåret var besvärligt, men efter sommaren har det blivit bättre och 
bättre.  Under  sommaren  var  puben  öppen  under  fredagarna.  Oskar  tillträdde  som 
källarmästare i höstas. Ölsortimentet har dragits ner till 40 sorter, vilket fungerar bra. Puben 
var under hösten öppen i stort sett varje onsdag, torsdag och fredag.

§ 14. Revisionsberättelse för Rotary Pub 2007
Bordläggs.

§ 15. Ansvarsfrihet för FR 2007
Bordläggs.

§ 16. Ansvarsfrihet för Rotary Pub 2007
Bordläggs.

§ 17. Inval av nya FR-medlemmar
Arne berättar om posten som informationschef. I samband med posten kommer det på tal om 
informationen vid det aktuella mötet. Frågan är hur många gäster som har sett anslaget. Vid 
nästa möte kommer det troligen gås ut med personlig inbjudan till alla hyresgäster. 

Kandidater
Informationschef: Leonard Schmidt
Ledamot: Louise Adler
                Arne Bergvik

Röstning
Informationschef: Leonard Schmidt väljs enhälligt till posten som informationschef. 
Ledamot: Både Louise Adler och Leonard Schmidt väljs enhälligt till ledamöter.

§ 18. Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.

§ 19. Inköp av solstolar 
Då solen efter ett långt uppehåll har börjat titta fram igen, ser FR ett behov av solstolar på 
gården. Arne berättar om inköpet av solstolar sommaren 2006, då köptes tio stolar in till priset 
220 kr/st. FR beslutar att solstolar ska köpas in, tio till antalet för max 3000 kr. Ingrid kan 
låna bil, dock får inköpet bli efter 16 maj. Vidare information kommer att ske via maillistan. 

§ 20. Övriga frågor



När samtalet om solstolar är uppe nämns även grillen. I dagsläget finns endast en av tre galler. 
Det pratas även om inköp av en spade som kan användas till att skyffla undan gammalt kol. 
Eftersom en helgs grillande resulterar i stora mänger sopor diskuteras om inte det är på plats 
med ytterligare en soptunna.

Magnus Bonander på SGS ska kontaktas.

Leonard och Martin kommer med förslag om Rotary lan i konferensrummet. 

§ 21. Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat.

Vid protokollet: Justeringsmän:

……………. …………..                      ……………………………………….
Andreas Draganis

Johanna Andersson
……………………………………
Leonard Schmidt


