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Protokoll: Kvartalsmöte 98-02-24 mellan Förtroenderådet Rotary och SGS
Närvarande: Peter Jartoft, Anders Linderoth, Erik Sandgren, johan Moläng, Kristoffer Andersson, Henrik Broberg,
Daniel Henriksson, Daniel Vindevåg, Kjell Olsson, Thomas Nilsson och Stig Wallenborg.
§1. Mötet öppnat
§2. Dagordningen:

Godkänd

§3. Val av mötesordförande:

Daniel Vindevåg

§4. Val av möttessekreterare:

Kristoffer Andersson

§5. Val av justerare:

Kjell Olsson och Daniel Vindevåg

§6. Tid för nästa möte:

98-05-14, 18.00 SGS Områdeskontor

§7. Genomgång av föregående mötesprotokoll:
Ingen anmärkning
§8. På gång inom SGS:

Det finns pengar avsatta i budget för en Internet-uppkoppling under 98.
SGS väntar på besked från GU, för att så snart som möjligt påbörja en installation.
Belysning i korridorerna kompletteras.
Redovisningsåret -97 var gott, försäljningen av Panoroma gav c:a 13 milj. i vinst.
Ingen hyreshöjning under -99 är målsättningen.
En matta skall läggas i skåpet under diskbänken.
SGS väntar på kallare väder för att kunna justera värmen.

§9. Genomgång av föregående husmötesprotokoll:
Ej tillgängligt.
§10. FR:s synpunkter och idéer: Vi frågade om det var möjligt att märka rum 2206 som stört av buller.
SGS skulle fundera på saken och gav som råd att uppmärksamma personalen i
puben på bullerproblemet.
Vi diskuterade om en skybar dvs en trappa från puben till balkongen. SGS ville att
frågan skulle tas upp nästa kvartalsmöte då frågor gällande -99 års budget tas upp.
Uppfräschning av solarierum: SGS kommer att måla väggarna. Vidare föreslog
SGS att vi skulle införa ett system med polletter för att på så sätt minska inbrotten i
detta rum.
§11. Övriga frågor:

Hur fungerar städning av kök vid inflyttning? SGS svarar att köket städas 10
minuter per vecka och att en storstädning sker varje år. Ingen särskild städning
sker vid inflyttning av ny hyresgäst.
Motionshallen städas en gång per vecka.
Tvättrummet: det verkar vara något problem med ventilationen vilket ger upphov
till att dörren är svår att handskas med. SGS skall försöka åtgärda detta. SGS
meddelar vidare att det ej finns låsbara tvättmaskiner.
SGS skall laga ett löst vägguttag i puben samt rätta till en skavank i taket.
Cykelförvaring: Det är inte tillåtet att förvara cykel i korridor p.g.a. utrymningsskäl
vid brand. SGS kommer under våren och sommaren att montera nya cykelställ
med låsbygel på gården.
P-böter kan ej utdelas till bilar från utlandet (Norge undantaget) då ägaren ej kan
spåras via bilregister eller dylikt.
SGS skall undersöka möjligheten att byta lysrör, fixa FR:s disco-lampor i
motionshallen och plocka ner vilsna badmintonbollar innan husfesten 28 mars.

§12. Mötet avslutat.
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Vid protokollet:

Justeras:

Kristoffer Andersson

Kjell Olsson

Daniel Vindevåg

