Protokoll: Kvartalsmöte 98-12-03 mellan Förtroenderådet Rotary och SGS
Närvarande: Mats Odersjö, Stig Wallenborg, Torvald Haglund, Daniel Vindevåg, Kristoffer Andersson, David Tegg,
Henrik Broberg, Per-Magnus Jakobsson, Erik Karlsson, Johan Moläng.
§1. Mötet öppnat
§2. Dagordningen:

Godkänd

§3. Val av mötesordförande:

Daniel Vindevåg

§4. Val av möttessekreterare:

Kristoffer Andersson

§5. Val av justerare:

Stig Wallenborg och Daniel Vindevåg

§6. Tid för nästa möte:

99-03-10, 18.00 SGS Områdeskontor

§7. Genomgång av föregående mötesprotokoll:
Frågan om ”Skybar” kvarstår. Undersökning om insamlandet av E-post adresser
pågår inom SGS.
§8. På gång inom SGS:

SGS nya VD Mats Odersjö presenterar sig och sina visioner. Mats hoppas på
att Göteborgs politiker prioriterar ett centralt studentboende. Detta leder
förhoppningsvis till att SGS deltar i ny byggnadsprojekt etc. En målsättning är
också att antalet studenthem med internet anslutning skall öka.
Toaletterna på Rotary kommer, med början nästa år, att bytas ut. Köksmöblerna
kommer också succesivt att bytas ut. Med anledning av brandkatastrofen kommer
brandskyddsåtgärderna att utökas.

§9. FR:s synpunkter och idéer:

De nya mattorna till gymnastiksalen var alldeles för små. FR skall därför utföra nya
mätningar av salen och lämna rätt mått till SGS. SGS kan sedan ordna mattor av
rätt storlek.
Basketkorgen är fortfarande trasig trots felanmälan. SGS skall laga denna.
Bastun fungerar dåligt. SGS vill ha en ordinarie felanmälan.
FR önskar att de rum som ligger nära puben skall få en ”flagga” så att man
eventuellt kan få mera ”buller –tåliga” hyresgäster. SGS tror dock att det blir
svåruthyrt.
FR vill att SGS sammanställer en lista över kontaktpersoner för andra
förtroenderåd på SGS områden. SGS skall ordna detta.
FR önskar en internet anslutning till puben och FR-rummet (FR står för
kostnaden). SGS skall undersöka om detta är möjligt att ordna.

§10. Övriga frågor:

Inga övriga frågor.

§11. Mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Kristoffer Andersson

Stig Wallenborg

Daniel Vindevåg

