
Husmöte förtroenderådet Rotary
Söndag den 16 november, 2008 

Konferensrummet, Rotary studenthem

Närvarande: 
Mötesordförande: Daniel Andersson
Mötessekreterare: Johanna Andersson
Justeringsmän: Andreas Draganis och Johan Annell 
Övriga närvarande: Oskar Andersson

Ingrid Edman 
Ulf Ganrot
Oskar Ingemarsson
Leonard Schmidt

§ 1. Redogörelse av § 5 avsnitt 13-15 i FR:s stadgar
Stadgarna läses upp.

§ 2. Mötets öppnande 
Mötet förklaras öppnat.

§ 3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 4. Mötets stadgeenliga utlysande 
Mötet  anses  stadgeenligt  utlyst.  Anslag  har  suttit  uppe  och  utskick  har  gått  ut  till  alla 
hyresgäster.

§ 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 Johan Annell väljs till justeringsmän.

§ 8. Genomgång av föregående husmötesprotokoll
Johanna läser upp föregående husmötesprotokoll från den 4 maj 2008. 

§ 9. Genomgång av föregående FR-mötesprotokoll
Johanna läser upp protokollet från den 3 september 2008.

§ 10. Ansvarsfrihet för Rotary pub 2006
Lekmannarevisor  Viktor  Kämpe har  mottagit  redovisningen  men  återsänt  den  till  pubens 
revisor på grund av att det inte är sorterat i kronologisk ordning. Frågan bordläggs.

§ 11. Verksamhersberättelse för FR 2007



Daniel  berättar  om årets  FR-aktiviteter.  Det  konstateras  att  det  är  ett  starkt  FR  med  13 
medlemmar som har ordnat allehanda aktiviteter. Frågor som har drivits och aktiviteter som 
har genomförts under året:

• Internetuppkoppling-diskussion med SGS. 
• Filmkvällar  har  genomförts  med  Daniel  H  i  spetsen.  Förhoppningsvis  en  fortsatt 

söndagsaktivitet. 
• Två husfester. En lyckad i våras med tema charter och en mindre lyckad religion-fest. 
• Inköp har gjorts till motionshallen. Lysrörsskydden är dock i dåligt skick.
• SGS har installerat cykelpump på gården efter att FR att föreslagit det.
• Solariet är bortforslat och rummet är låst.
• En lyckad grillfest genomfördes i slutet av maj.
• Hobbyrummet används. Ny symaskin har köpts in.
• Hyrorna har ej höjts under året.

§ 12. Revisionsberättelse för FR 2007
Bordläggs. 

§ 13. Verksamhersberättelse för Rotary Pub 2007
Oskar berättar att en fixardag genomfördes i våras. Puben fick ny inköpsansvarig, personen 
skötte  dock inte  uppgiften  önskvärt.  Innan sommaren  gick  det  bra  för  puben  men  under 
sommaren kom flera fasta avgifter och puben hade dåligt med intäkter. Efter sommaren var 
det uppförsbacke men nu går det bra igen. Huvudleverantör har bytts. Priserna har höjts. Nya 
personer har börjat arbeta. Puben hade årsmöte där ny ekonomiansvarig och inköpsansvarig 
valdes. Det har förekommit klagomål från SGS och nu ska åtgärder tas mot personer som 
missköter sig. Sammanfattningsvis spås puben en ljus framtid.

§ 14. Revisionsberättelse för Rotary Pub 2007
Bordläggs.

§ 15. Ansvarsfrihet för FR 2007
Bordläggs.

§ 16. Ansvarsfrihet för Rotary Pub 2007
Bordläggs.

§ 17. Godkännande av revisor för puben 2009
Nuvarande ekonomiansvarig Magnus de Laval har ska sluta. Rotary pub har föreslagit Erik 
Jansson.  Till  ekonomiansvarig för  Rotary Pub,  Richertsgatan 2 B:2000,  412 81 Göteborg 
valdes:

Erik Niklas Sigfrid Jansson (870417-5176)
Landalabergen 13
411 29 Göteborg
Mobil: 0708-83 75 44

Mötet beslutade enhälligt att Erik Jansson, 870417-5176, skall teckna firman för Rotary Pub i 
enlighet med § 8.4 i stadgarna



§ 18. Inval av FR 2009
Nuvarande poster:
Ordförande: Daniel Andersson
Vice ordförande: Pär Pettersson
Kassör: Ingrid Edman. Ska sluta på grund av flytt.
Sekreterare: Johanna Andersson
Källarmästare: Oskar Ingmarsson
Lekmannarevisor: Viktor Kämpe
Informationschef: Leonard Schmidt. Ska sluta på grund av flytt.
Ledamot: Arne Bergvik. Ska sluta på grund av flytt.

Johan Anell
Louise Adler

Kandidater
Kassör: Johan Annell
Lekmannarevisor: Oskar Andersson
Ledamot: Hanna Sandgren

Daniel Hertz
Andreas Draganis

        
Röstning
Kassör: Johan Annell väljs enhälligt.
Lekmannarevisor: Oskar Andersson väljs enhälligt.
Ledamot: Hanna Sandgren väljs enhälligt.

Daniel Hertz väljs enhälligt.
Andreas Draganis väljs enhälligt.

FR 2009
Ordförande: Daniel Andersson
Vice ordförande: Pär Pettersson
Kassör: Johan Annell
Sekreterare: Johanna Andersson
Källarmästare: Oskar Ingmarsson
Lekmannarevisor: Viktor Kämpe och Oskar Andersson
Informationschef: Vakant
Ledamot: Louise Adler

Hanna Sandgren 
Daniel Hertz 
Andreas Draganis 

Adress- och personuppgifter:
Johan Krister Annell (881224-5531)
Richertsgatan 2B rum 2228
412 81 Göteborg
Mobil: 0703-11 77 46

§ 19. Val av två lekmannarevisorer för FR 2009
Viktor Kämpe har kvar sitt uppdrag och Oskar Andersson tillträder 1 januari 2009.



§ 20. Inkomna motioner
• Olof Unegård har inkommit med en motion angående ventilation. Frågan kommer att 

tas upp vid kommande kvartalsmötet med SGS.
• Musikrum. Frågan har tagits upp och SGS har godkänt att konferensrummet används 

som lokal.  Problemet är att pianon är dyra att frakta och att stämma. Alternativet är ett 
el-piano. 

§ 21. Övriga frågor
• Ulf tar upp frågan om torkskåp i tvättstugan på gården. Frågan har redan varit uppe på 

kvartalsmöten med SGS och SGS svarade då att de ska titta på det. Frågan ska tas upp 
igen på kommande kvartalsmöte. Det är ingen bra lösning när hyresgäster torkar sina 
kläder på rummen.

• Ingrid uppmärksammar svårigheten  med att hitta  till  bastun och motionshallen och 
föreslår att SGS ska sätta upp skyltar. Frågan ska tas upp på kommande kvartalsmöte.

• Mögliga  rummet.  Rummet  är  låst  och  ska  uppmärksammas  på  kommande 
kvartalsmöte.  När  rummet  sanerades  var  planen  att  rummet  skulle  användas  av 
hyresgäster vars badrum renoveras, hur har det gått med det?

• Lamporna  i  omklädningsrummet  fungerar  inte.  Frågan  ska  tas  upp på  kommande 
kvartalsmöte.

• Internetuppkoppling. På kvartalsmötet kommer en annan person från SGS centralt att 
svara på FR:s frågor.

• Hyror. FR litar på att hyresgästföreningen sköter sitt arbete. 
• Kvartalsmöte med SGS kommer att hållas den 25 november 2008 kl 17.

§ 22. Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat.

Vid protokollet: Justeringsmän:

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

Johanna Andersson
……………………………………
Johan Annell


