Husmöte
Plats: Rotary Pub
2011–11–27

Närvaro
Mötesordförande
• Daniel Andersson

Mötessekreterare
• Pär Pettersson

Justerare
• Karina Sundén
• Johanna Andersson

§1

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

Stadgarna lästes upp.

§2

Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat.

§3

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns utan anmärkningar.

§4

Mötets stadgeenliga utlysande

Det konstateras att mötet har utlysts stadgeenligt. Bra jobbat, Daniel!

§5

Val av mötesordförande

Daniel Andersson väljs till mötesordförande.
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§6

Val av mötessekreterare

Pär Pettersson väljs till mötessekreterare.

§7

Val av två justerare

Karina Sundén och Johanna Andersson väljs till justerare.

§8

Genomgång av föregående husmötesprotokoll

Protokollet från husmötet söndagen den 20 februari 2011 lästes upp. Bland
punkterna som togs upp fanns verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
för Rotary Pub 2010 och detsamma för FR 2010, samt val av ekonomiansvarig
(Jenny Nilsson) i Rotary Pub.

§9

Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll

Protokollet från styrelsemötet onsdagen den 16 november 2011 lästes upp, och
det handlade uteslutande om 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. Karina Sundén valdes enhälligt till kassör. Posterna
sportchef och ﬁlmansvarig lämnades vakanta.

§11

Val av två lekmannarevisorer

Frågan bordlades.

§12

Inkomna motioner

Inga inkomna motioner. FR bör motionera mera.

§13

Övriga frågor

Biljardrummet diskuteras. Den senaste tiden har det använts som ett festrum
och det har gått hårt åt bland annat biljardbordet. Delar av de biljardgrejor
(köer, kulor) som vi har lagt ut har försvunnit. Ett enkelt sätt att lösa problemet är att vi ringer Securitas så fort vi ser att rummet utnyttjas på fel sätt.
Ett annat sätt är att dra strömmen vid kl 22.00, då det inte längre är möjligt
att boka rummet efteråt. Daniel har pratat med SGS om att FR skulle få en
speciell nyckel (vore inte svårt att ge några aptusbrickor ständigt tillträde) så
att vi kunde gå in och kolla i vilket tillstånd rummet beﬁnner sig efter en sådan
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fest, utan att behöva boka själva.
Konferensrummet diskuteras. Vi har fortfarande möjlighet att ge förslag på vad
rummet kan användas till. Soprum, biodling och Rotarymuseum föreslås. Ett
seriöst förslag är att sätta in ett bord, en soﬀa och några fåtöljer så kunde folk
göra lite vad de vill där inne. Detta skulle kunna resultera i att det blir en
festlokal, vilket inte är tanken. Cykelförvaring föreslås, vilket är intressant men
det är inte en ideal plats att ha cykeln på eftersom man måste släpa den genom
stora delar av A-huset. Diskussionen urartar i idéer om cykelramper, hopp i
sandlådor och linbanor i hopp om att lösa logistikproblemet.
Nyheter på FRTV-fronten: SGS skulle prata med Jan-Anders Janson, datachef
på DNG. Besked om FRTV:s framtid ska komma 2011-12-12.
Vi funderar över varför folk inte vågar komma till husmötena, med tanke på att
det är gratis mat och att det borde ligga i varje hyresgästs intresse att kunna
påverka sitt boende. Karina kommer med förslaget att vi gör ordetnliga aﬃscher (lite färg, någon bild, GRATIS MAT med stora bokstäver) för att locka folk.
FR beundrar lost and found-avdelningen från gårdagens husfest och i synnerhet
det blå paraplyet med glada (påverkade?), gröna kaniner.

§14

Mötets avslutande

Det gjorde det.

Sekreterare:

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

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

..............................................................................
Johanna Andersson
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