Husmöte
Plats: Rotary Pub
2010–11–21

Närvaro
Mötesordförande
• Daniel Andersson

Mötessekreterare
• Pär Pettersson

Justerare
• Andreas Draganis
• Kasper Karlsson

Övriga närvarande
• Johanna Andersson
• Hanna Sandgren
• Oskar Ingemarsson
• Nina Wängberg
• Karin Strömberg

§1

Redogörelse av §5 avsnitt 13-15 i FR:s stadgar

Stadgarna lästes upp

§2

Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat.
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§3

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns utan anmärkningar, dock har mötet förflyttats från Biljardrummet, som anges i dagordningen, till Rotary pub på grund av hyresgästernas
magra deltagande

§4

Mötets stadgeenliga utlysande

Det konstateras att lappar om mötet har suttit uppe i en vecka på anslagstavlorna i varje hus.

§5

Val av mötesordförande

Daniel Andersson väljs till mötesordförande.

§6

Val av mötessekreterare

Pär Pettersson väljs till bitter mötessekreterare.

§7

Val av två justerare

Kasper Karlsson och Andreas Draganis väljs till justerare.

§8

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokollet från husmötet söndagen den 28 mars lästes upp. Bland punkterna
som togs upp fanns verksamhetsberättelser, revisionsberättelse och ansvarsfrihet
för Rotary pub 2009 (ingen gavs då inget kommit in) dessutom verksamhetsberättelse 2009, revisionsberättelser 2006, 2007, 2008 och 2009 samt ansvarsfrihet för FR, samtliga godkändes.

§9

Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll

Protokollet från styrelsemötet onsdagen den 27 oktober lästes upp. Förutom de
vanliga punkterna behandlades TV i TV-rummet, FR-medlemmarnas uppdrag
togs upp på tal, FRTV samt höstens husfest.

§10

Val av FR-styrelse 2011

Daniel Andersson valdes enhälligt till ordförande och hustomte. Oskar Ingemarsson valdes enhälligt till källarmästare. Pär Pettersson valdes enhälligt till vice
ordförande och sekreterare. Jenny Nilsson valdes till ledamot. Posterna kassör,
sportchef och filmansvarig lämnades vakanta. Att kassörsposten lämnades vakant
är ett stort problem.
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§11

Val av två lekmannarevisorer

Frågan bordlades.

§12

Inkomna motioner

Inga inkomna motioner. FR bör motionera mera.

§13

Övriga frågor

Frågan om vinter- och vårprojekt diskuteras då FR har pengar som bör spenderas
till hyresgästernas välbefinnande. Förslag är: köpa tjockmatta till gympahallen
(svårt med förvaring), köpa stolar till gården (till sommaren), göra något skoj
med de rum FR har till sitt förfogande i huset (inga förslag på VAD som skulle
göras med rummen) eller öl (inga förslag på vad som skall göras med den).
Biljardgrejor i biljardrummet. Systemet med att låna biljardgrejorna är opassande i och med att de endast kan lånas ut när puben är öppen. Förslagsvis kan
man lägga in grejorna i ett skåp i biljarrummet och sätta på ett hänglås, samt
dela ut nycklar till de hyresgäster som efterfrågar och lägger en deposition på
några hundra. Daniel upplyser om att detta har gjorts förr och att skåpet då
blev uppbrutet, men att det kan fungra bättre nu när bokningssystemet är mer
kontrollerbart.

§14

Mötets avslutande

Det gjorde det.

Sekreterare:

..............................................................................
Pär Pettersson
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Justerare:

..............................................................................
Kasper Karlsson

..............................................................................
Andreas Draganis
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