Protokoll:
Husmöte för FR Rotary
2012–12–09

Närvaro
Mötesordförande samt sekreterare
• Daniel R Andersson, FR Rotary (DRA)

Övriga närvarande
• Johanna Andersson, FR Rotary (JA)
• Daniel K A Andersson (DKAA)

Plats
Rotary Pub.

§1

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

DRA läser upp.

§2

Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat.

§3

Godkännande av dagordningen

Dagordning godkänns utan anmärkningar.

§4

Mötets stadgeenliga utlysande

Mötet förklaras vara stadgeenligt utlyst.
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§5

Val av mötesordförande

DRA väljs till mötesordförande.

§6

Val av mötessekreterare

DRA väljs till mötessekreterare.

§7

Val av två justerare

JA och DKAA väljs.

§8

Genomgång av föregående husmötesprotokoll

Mötesprotokollet från husmöte 2012–03–18 lästes upp. Punkter med anledning
till återkoppling listas nedan.
Bordläggning av revisionsberättelser. Då vi har saknat lekmannarevisorer
ett par år i rad nu så har inga meningsfulla revisionsberättelser kunnat
upprättas. Bokföringen sköts och Skatteverket verkar nöjda, men vi saknar alltså en egen revisor. Det tjänar inte mycket till att vi själva tittar
på vad vi gjort och klappar oss på axeln, och den enda egentliga följden
av denna avsaknad är att ansvarsfrihet inte kan ges direkt efter avklarade verksamhetsår. De tidigare bordlagda revisionsberättelserna kommer
alltså inte genomföras om inte någon vill sätta sig och plöja ett par års
bokföring, vilket låter osannolikt.

§9

Genomgång av föregående FR-mötesprotokoll

Det protokollösa mötet från 2012–11–12 behandlades av DRA. Mötet handlade
uteslutande om huruvida höstens husfest skulle gå att genomföra. Det visade sig
vara undermålig mängd personal tillgänglig för detta och därmed ﬁck projektet
ställas in för denna gång.

§10

Val av FR-styrelse 2013

Sittande styrelse 2012: se tabell 1.
Tabell 1: FR Rotarys styrelse 2012.
Post
Ordförande
Sekreterare
Ekonomiansvarig
Källarmästare

Person
Daniel Andersson
Pär Pettersson
Karina Sundén
Oskar Ingemarsson

2

Tabell 2: FR Rotarys styrelse 2013.
Post
Ordförande
Ekonomiansvarig
Källarmästare
Hobbyrumsansvarig

Person
Daniel Karl Albin Andersson
Daniel Roland Andersson
Oskar Ingemarsson
Patrik Stenberg

Tillträdande styrelse 2013: se tabell 2.
Daniel Karl Albin Andersson, 850410–4871, och Daniel Roland Andersson,
840624–3611, tecknar ﬁrman.

§11

Val av två lekmannarevisorer

Intressenter ﬁnns ej heller detta år.

§12

Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

§13

Övriga frågor

FR-introduktion för DKAA. Organisationen förklarades i korthet för tillträdande ordförande DKAA. DRA kommer ﬂytta vid årsskiftet, men kommer vara kvar i faggorna för skötsel av datorsystemen för FR Rotary och
Rotary Pub och högst ansvarig för “så här gjorde vi förr”-faktorn.
Alkohollagsutbildning. Rotary Pub drivs under FR Rotary, och Tillståndsenheten i Göteborgs kommun kräver att hälften av FR Rotarys registrerade styrelse, eventuellt nödvändigen inklusive ordföranden (deras bud har
skiftat i frågan under åren), har genomgått av dem godkänd utbildning i
gällande alkohollagstiftning för att Rotary Pub ska medgivas serveringstillstånd. DKAA har genomgått Chalmers studentkårs utbildning och uttrycker sig positiv att genomföra ett sådant prov. Både DRA och JA har
skrivit detta prov tidigare med lyckat resultat och meddelar att det har
handlat om en insats på högst ett par dagar för de båda som inte tidigare
gått någon liknande utbildning.
Vid passande tillfälle för DKAA och lämplig utbildare kommer alltså
DKAA genomföra detta prov. Början av nästa år nämns som ett alternativ.

§14

Mötets avslutande

Mötet avslutas.
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Sekreterare

....................................................................................................
Daniel R Andersson

Justerare

....................................................................................................
Daniel K A Andersson

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

4

