
Protokoll:
Husmöte för FR Rotary

2013-12-12

Närvaro
Mötesordförande

• Daniel K A Andersson, FR Rotary

Sekreterare
• Daniel R Andersson, FR Rotary

Övriga närvarande
• Tobias Andersson, Rotary Pub

• Christina Mattsson, Rotary Pub

Plats
Biljardrummet, Rotary studenthem.

§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.

§5 Val av mötesordförande
DKAA väljs till mötesordförande.
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§6 Val av mötessekreterare
DRA väljs till mötessekreterare.

§7 Val av två justerare
TA och CM väljs.

§8 Genomgång av föregående husmötesprotokoll
Mötesprotokollet från husmöte 2013–04–28 lästes upp. Punkter med anledning till återkoppling listas
nedan.

Ändring av ekonomisk struktur. DKAA har haft kontakt med Nordea sedan senast för att upp-
datera hanteringen av ekonomin. Ändringarna av kontostrukturen har hunnit träda i kraft utan
problem och FR:s pengahantering ska därmed nu vara internetbaserad!

Biokväll. Sommarens budgeterade biokväll blev inte av.

Bil för utlåning. Bil har införskaffats och utlåning har redan påbörjats. Ett utlåningskontrakt har
författats och visas upp för mötet utan anmärkning.

Uppstädning av hobbyrummet. Ett nytt hyllsystem har införskaffats och rummet har allmänt ren-
sats upp.

Täckskiva till biljardbord. Det har tidigare diskuterats att införskaffa en täckskiva till biljardbordet
innan framtida restaurering skulle bli aktuell. Det fanns ett kort tag en täckskiva ordnad av SGS,
men FR ansåg den vara för tung vilket var negativt för dess användning, och dessutom försvann
den inom en månad. Inga ansatser har gjorts av FR i denna fråga sedan senaste mötet.

Grillfest. Sommarens grillfest uteblev på grund av personalbrist.

§9 Genomgång av föregående FR-mötesprotokoll
Senaste FR-mötet ägde rum 2013-10-08 med kort summering nedan.

Bil. Detaljer om biluthyrningen diskuterades, vilket senare renderade det utlåningskontrakt som tidigare
visades upp på det nuvarande husmötet.

Husfest. Pubpersonalen planerade att anordna en husfest med budget från FR. Sedan detta FR-möte
så har festen anordnats 2013-11-30 med lyckat resultat.

Ekonomi. FR:s uppdaterade ekonomiska struktur diskuterades. Projektet är i hamn i skrivande stund.

Husmöte. Datum för aktuellt husmöte diskuterades.

§10 Genomgång av föregående kvartalsmötesprotokoll
Mötet ägde rum 2013-12-10. Protokollet är ännu inte ute, men en kort redogörelse av mötet via DKAA
följer.

På gång inom SGS och på Rotary. SGS arbetar med nästa års budget. Ett stambyte på Rotary är
planerat om några år.
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Parkeringsplats. Parkering för nya FR-bilen diskuteras. FR har förtur till nästa parkeringsplats som
uppkommer på Rotaryområdet. DKAA föreslår att instifta en ny parkeringsplats bredvid bilin-
gången till det nuvarande garaget. SGS uttrycker oro gällande att det är en dörr som agerar
brandutrymningsväg i närheten, samt att de själva redan använder platsen för temporär parkering.
Med tillskott av en anordning som ser till att bilen inte parkeras för nära dörren så kanske det
skulle kunna vara en möjlighet. SGS undersöker situationen vidare.

Extra Aptusläsare till biljardrummet. Installation av extra Aptusläsare till dörren mellan biljar-
drummet och trapphuset ner mot gympahallen ska undersökas.

Ändring av kvartalsmötesfrekvensen. Då FR för närvarande är litet så anser alla parter att ett
möte i kvartalet är överdrivet ofta. Åtminstone temporärt ändras frekvensen till att vara en gång
varje halvår.

Pubens inköp av möbler. Rotary Pub ämnar köpa in nya möbler i samfinansiering med FR (se senare
motion i detta protokoll). SGS erbjuder att kunna titta på inköp via sina ordinarie leverantörer,
med tanken att det ska kunna hjälpa med både utbud och priser.

§11 Val av FR-styrelse 2014
Kandidater inför 2014 består av:

Ordförande: Daniel KA Andersson.

Kassör: Daniel R Andersson.

KM: Tobias Andersson.

FR-styrelse 2014 väljs enhälligt till:

Ordförande: Daniel KA Andersson, 850410-4871.

Kassör: Daniel R Andersson, 840624-3611.

KM: Tobias Andersson, 920424-3431, med tillträde när godkänd alkohollagsutbildning genomförts. Tills
dess kvarstår sittande KM Oskar Ingemarsson, 870531-5193.

Ordförande och kassör tecknar gemensamt firman. Bifirman Rotary Pubs konton handhas till fullo
av den som väljs till ekonomiansvarig för Rotary Pub på deras årsmöte.

§12 Val av två lekmannarevisorer
Inga kandidater. Posterna lämnas vakanta.

§13 Inkomna motioner
Att notera är att stadgeändringar kräver behandling vid två på varandra följande husmöten, varav minst
ett ordinarie. Alla nedan nämnda motioner om stadgeändring genomgår här sin förstagångsbehandling.

13.1 Inköp av möbler till Rotary Pub
CM har inkommit med ett förslag om inköp av nya möbler till Rotary Pub. Planerat inköp består av:

• Barstolar: 12 stycken för 980:-/styck, exklusive moms.

• Stolar: 40 stycken för 1070:-/styck, exklusive moms.

• Material och hyra av verktyg för att slipa och måla befintliga bord: uppskattad kostnad 4000:-.
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Sammanlagd kostnad inklusive moms uppskattas till 72 700:-. Motionen till FR berör en delning av
kostnaden med Rotary Pub.

Mötets beslut: SGS erbjöd sig att hjälpa till med kontakt med leverantörer. Rotary Pub och CM ska
titta på detta förslag, varpå den nuvarande motionen kan komma att revideras. Mötets förslag är att FR
är redo att betala halva kostnaden för möblerna, så länge FR:s del inte överskrider 40 000:-. FR önskar
att se inköpsförslaget innan beställning sker. Mötet godkänner enhälligt detta reviderade förslag utan
reservation.

13.2 Ta bort stadgekravet att sända ut separata lappar till varje hyresgäst
vid husmöte

DRA har inkommit med motion om formuleringsändring i stadgarna för att ta bort kravet om att sända
individuella kallelser till varje på Rotary boende hyresgäst inför husmöten. Detta har av praktiska skäl
ofta ändå inte varit möjligt, och lappar uppsatta på anslagstavlorna anses vara tillräckligt. De gånger
som FR har sänt ut dessa bortåt 300 individuella kallelser så har deltagarantalet till synes ändå inte
påverkats.

Mer exakt anser motionen att ta bort “till samtliga hyresgäster utsända samt” i 5:5, första meningen.
Mötets beslut: Mötet godkänner enhälligt förslaget utan reservation.

13.3 Använd “hyresgäst”/“ledamot” i stället för det tvetydiga “medlem”
överallt i stadgarna

DRA har inkommit med motion om formuleringsändring i stadgarna för att ta bort det tvetydiga be-
greppet “medlem” på flertalet ställen. I 2:1 definieras “Medlem” som alla boende på Rotary, men senare
i texten används begreppet som referens till styrelseledamot eller hyresgäst, beroende på sammanhang.

Motionens syfte är att ändra “medlem” till “hyresgäst” i 5:4, sista meningen, samt “medlem” till
“ledamot” vid alla övriga förekomster, exklusive kapitel 2.

Mötets beslut: Mötet godkänner enhälligt förslaget utan reservation.

13.4 Förtydligande av stadgar genom införande av referenser
DRA har inkommit med motion om att lägga till referenser till definitionerna av vissa begrepp i stadgarna
där de först påträffas. Motionen syftar att ändra “(se nedan)” i 2:2 till “(se 3:1)”, samt förtydliga 3:1
genom att lägga till “Se kap. 5” till punkten.

Mötets beslut: Mötet godkänner enhälligt förslaget utan reservation.

13.5 Ändring av poster som anges ska ingå i FR:s styrelse
DRA har inkommit med motion om att ändra specifikationen av vilka poster som ska ingå i FR:s styrelse.
I praktiken har flera av dessa ej varit officiellt tillsatta på många år, och de saknar även uppgiftsbeskriv-
ning i stadgarna. Motionen syftar att i 6:3 i FR:s stadgar flytta “Informationschef”, “Sportchef” och
“Programchef” till andra listan som betecknar poster som tillsätts vid behov.

Mötets beslut: Mötet godkänner enhälligt förslaget utan reservation.

13.6 Rätta stavfel och grammatiska fel i FR:s stadgar
DRA har inkommit med motion om rättelser av stavfel och grammatiska fel i FR:s stadgar. Motionen
syftar att, utan någon skillnad i funktion, ändra enligt följande:

2:1: “varje på” → “varje person på”.

5:15: ändra andra meningen till: “Omröstning skall om så hyresgäst begär ske med slutna sedlar.”

5:18: sista stycket, sista meningen: “närvarnade” → “närvarande”.

Kapitel 6: saknar titel. Inför titel: “Kap. 6 Förtroenderåd”.

6:10: “anda” → “andra”.
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6:15: titeln från “FR representant” → “Representant”.

Kapitel 7: saknar titel. Inför titel: “Kap. 7 Revisor”.

7:2: “påansvarsfrihet” → “av ansvarsfrihet”.

8:3: “Rotary pub” → “Rotary Pub”.

9:2: ändra sista meningen till: “Vid andragångsbehandling kan det vid första läsningen antagna förslaget
endast bifallas eller avslås.”

Mötets beslut: Mötet godkänner enhälligt förslaget utan reservation.

13.7 Utökade månader för ordinarie husmöte att äga rum
DKAA har inkommit med motion om stadgeändring för att utöka de månader inom vilka ordinarie
husmöten ska äga rum.

Nuvarande vårmöte får enligt stadgarna äga rum i “februari/mars”. Motionen föreslår att utöka detta
med månaden “april”.

Nuvarande höstmöte får enligt stadgarna äga rum i “november”. Motionen föreslår att utöka detta
med månaderna “oktober” och “december”.

Motionen föreslår också ett tillägg i stadgarna som definierar att två ordinarie husmöten måste äga
rum med minst tre månaders mellanrum.

Mötets beslut: Mötet godkänner enhälligt förslaget utan reservation.

§14 Övriga frågor
Parkering för FR-bilen. SGS nämnde att de skulle undersöka möjligheterna för att skapa en parke-

ring för FR-bilen bredvid infarten till garaget. Om de skulle ge klartecken så är det möjligt att de
kommer be FR att betala omkostnader för avgränsande medel för att behålla brandutgången fri.
Innan vi har någon siffra på vad det skulle kosta är det svårt att säga något exakt, men ifall det är
ekonomiskt fördelaktigt gentemot nuvarande parkeringskostnader så är detta något som FR kan
komma att stå för framöver.

Alkohollagsutbildning. TA ska genomgå Tillståndsenhetens prov i alkohollagen under året innan
officiellt tillträde till posten som KM. Även Alexander Ågren ur puben är intresserad i egenskap
av potentiell framtida KM, och kanske ytterligare ett par personer. Finansiering är inte bestämd,
utöver att FR betalar för de som har direkt anknytning till KM-posten.

§15 Mötets avslutande
Mötet avslutas.
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Sekreterare

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

Justerare

....................................................................................................
Tobias Andersson

....................................................................................................
Christina Mattsson
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