Husmöte
Plats: Rotary Pub
2011–02–20

Närvaro
Mötesordförande
• Daniel Andersson

Mötessekreterare
• Pär Pettersson

Justerare
• Karin Strömberg
• Karina Sundén

Övriga närvarande
• Johanna Andersson
• Oskar Ingemarsson

§1

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

§2

Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat.

§3

Godkännande av dagordningen

Dagordning godkännes, men platsen ändras från biljardummet till Rotary pub.

§4

Mötets stadgeenliga utlysande

Då lappar har suttit uppe sedan en vecka tillbaka anses mötet vara utlyst i tid.
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§5

Val av mötesordförande

Daniel Andersson väljs till mötesordförande.

§6

Val av mötessekreterare

Pär Pettersson väljs till mötessekreterare.

§7

Val av två justerare

Karin Strömberg och Karina Sundén väljs till justerare.

§8

Genomgång av föregående husmötesprotokoll

Protokollet från husmötet den 21 november 2010 lästes upp, då val av FRstyrelsen 2011 behandlades.

§9

Genomgång av föregående FR-mötesprotokoll

Protokollet från styrelsemötet den 19 januari 2011 lästes upp. De punkter som
behandlades då var TV i TV-rummet, FRTV, uppdragsuppdatering, saker att
ta upp på kvartalsmötet, konferensrummets status och lös planering av vårens
aktiviteter.

§10

Verksamhetsberättelse för Rotary Pub 2010

Mycket öl har sålts och ekonomin är god, med gott om kunder. Bland annat
har en ny frys köpts in för dryga 25 000:-.

§11

Förvaltningsberättelse för Rotary Pub 2010

Ej inkommen då det för tillfället saknas en ekonomiansvarig för Rotary Pub.

§12

Revisionsberättelse för Rotary Pub 2010

Ej inkommen då det inte ﬁnns någon lekmannarevisor.

§13

Verksamhetsberättelse för FR 2010

FR har haft två husfester under året. Tema för vårfesten var Sovjet och det
var lyckat, men få sittande (eventuellt pga att festen låg precis före påsklovet).
Pengamässigt gick vi drygt 4 000:- back. Höstens husfesttema var White Trash
med drygt 80 sittande gäster och vi gick ca 5 000:- back. Förra årets grillfest hölls
den 29 maj där vi gick 800:- back. Bland annat köptes det in 15 kg ﬂäskkarré
(varav ca 1.5 kg blev över), 15 kg potatissallad (tog slut), mängder med vanlig
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sallad, tomat gurka etc. Det största inköpet under året var ett nytt pingisbord
för 6 000:-, som monterades under festliga omständigheter på Valborg.

§14

Förvaltningsberättelse för FR 2010

Ej inkommen då det för tillfället saknas ekonomiansvarig i FR.

§15

Revisionsberättelse för FR 2010

Ej inkommen då det inte ﬁnns någon lekmannarevisor.

§16

Fyllnadsval av ekonomiansvarig för Rotary
Pub

Till ekonomiansvarig för Rotary Pub, Richertsgatan 2B:2000 412 81 Göteborg
valdes:

Jenny Nilsson (850622-4909)
Richertsgatan 2E 1002
412 81 Göteborg
Mobil: 070-2669311

Mötet beslutade enhälligt att Jenny Nilsson (850622-4909) skall teckna ﬁrman för Rotary Pub för skötsel av alla dess ekonomiska uppgifter, inkl mandat
att ensam handha och ensam ansvara för Rotary Pubs bankgiro 677-5357.

§17
§17.1

Inkomna motioner
Rökrum

Inkommen motion om att ett utav FR:s rum skall göras om till ett rökrum,
eftersom det är kallt att stå utomhus och röka. Frågan blir nedröstad eftersom
det är tveksamt om sådana rum är tillåtna i ett hyreshus, dessutom vore det
en sanitär olägenhet för de lägenheter som ligger i anslutning till rummet och
skadligt för folk i allmänhet. Personen som la motionen orkade dessutom inte
ens ta sig till mötet för att argumentera för sin sak.

§18
§18.1

Övriga frågor
Konferensrummet

Frågan om vad som skall göras med konferensrummet dryftas återigen. SGS vill
att rummet skall tillägnas åt en tyst aktivitet så att de inte blir störda, men stora
delar av FR tror att SGS missar att konferensrummet inte ligger i direkt anslutning till kontoret utan två våningar upp. En ljudlig aktivitet skulle därför kunna
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vara möjlig (störningsmomentet skulle drabba puben istället). Ideér är gym, husdjursdagis, serverrum, gästrum, växthus, spelrum, kuddrum, pool, stall, bollhav
och hoppborg, minigolf, squashbana, VR-golf, fångarna på fortet-rum, bönerum
(rum där man ber), bönrum (för att odla bönor) eller mikrobryggeri.

§18.2

TV i TV-rummet

Om vi löser problemet med att skaﬀa en TV till TV-rummet skulle hyresgästernas
pengar kunna användas till att skaﬀa konsol/konsoler och diverse spel. Dock
måste frågan med säker placering lösas, och hur man byter spel etc i vid en
sådan lösning.

§18.3

SGS meddelar

SGS meddelar att mycket pengar kommer att läggas på Olofshöjd de närmaste
åren (fram till 2018) och antagligen kommer Rotary inte att få några stora
upprustningar.

§18.4

Aptusbrickor

Har SGS någon plan för hur många aptusbrickor man skall ha? Vissa hyresgäster
har två och andra har bara en (men kan köpa ytterligare en, eller låna under
en begränsad tid).

§19

Mötets avslutande

Det gjorde det.

Sekreterare:

..............................................................................
Pär Pettersson

4

Justerare:

..............................................................................
Karin Strömberg

..............................................................................
Karina Sundén

5

