Protokoll: Kvartalsmöte 2000-09-12 mellan SGS och Förtroenderådet Rotary

Närvarande: SGS: Mikael Hermansson; FR: Tobias Bergsten, Mattias Hedlund, , Yves Moreau, Fredrik Olsson,
David Tegg, Daniel Vindevåg
§1. Mötet öppnat
§2. Dagordningen godkänd.
§3. Mötesordförande:

Mattias Hedlund

§4. Mötessekreterare:

Fredrik Olsson

§5. Justeringsmän:

Mikael Hermansson (SGS), Mattias Hedlund(FR)

§6. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokoll saknades vid detta tillfälle, varvid ärendet sköts upp
till nästa möte. Man diskuterade dock den lista med åtgärder
SGS åtagit sig att fixa, men som ännu inte blivit gjorda, samt
det faktum att oberhöriga har fått tag på en nyckel till Rotary
och kan ta sig in när de vill. SGS åtar sig att försöka konfiskera
nyckeln.
Vidare diskuterades parkeringsfrågan. Alla platserna är numera
uthyrda, med motiveringen att de utländska bilarna parkerade
på besöksparkeringen utan att betala samt att p-automaten
saboterats åtskilliga gånger. Ärendet tas upp igen vid nästa
möte, då med Torvald, som är ansvarig i frågan. FR kräver då
ett bättre svar.
Trappan mellan puben och CBS gamla rum: Stig äskade om
pengar i budgetförhandlingen, men fick nej. Ska äskas vidare.
Ordningsregler: Alltför mycket skräp i korridorerna.

§7. Tid för nästa FR-möte:

Onsdagen den 29 november kl 18.00 på SGS områdeskntor..

§8. På gång inom SGS:

- Före årets slut skall alla bostäder inom SGS ha tillgång till
bredband
- Man har fått bygglov för Postgatan
- Nyköpta fastigheter på Olofshöjd, Medicinareberget och
Tredje Långgatan.
- Planer på att renovera husen på Masthugget.
- Volrat har fått nya gruppkök

§10. FR:s synpunkter och idéer:

Problem med sophanteringen, ofta byggs det upp sopberg på
gården framför sophanteraren, vilket lockar till sig råttor. SGS
ska undersöka vad som är den bakomliggande orsaken:
tömning med otillräckligt intervall, trasig mekanism eller fel
handhavande?
FR undrade också till vad containern på gården är tänkt, vilket
SGS för tillfället inte hade svar på.

§11. Övriga frågor.

SGS åtar sig att ordna en adresslista till de andra FR inom
SGS.
FR tog upp problemet med otillräcklig städning av
gemensamma utrymmen. Ingenting beslutades i frågan.

§12. Mötets avslutande:
Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Fredrik Olsson

Mikael Hermansson

Mattias Hedlund

