Protokoll: Kvartalsmöte mellan SGS och Förtroenderådet Rotary 2003-09-23
Närvarande: FR: Karl Erixon, Vincent Desmaris, Michael Ernbert, Henrik Wallin,
Marcus Larsson, Daniel Vindevåg SGS: Mikael Hermansson, Thorvald Haglund
§1. Mötet öppnat:

Ja

§2. Dagordningen godkändes:

Ja

§3. Val av mötesordföranden:

Henrik Wallin

§4. Val av mötessekreterare:

Marcus Larsson

§5. Val av justeringspersoner:

Mikael Hermansson (SGS), Michael Ernbert (FR)

§6. Uppläsande av föregående mötes- Dux läste mycket vackert för oss!
protokoll:
* Grillen fungerar ok
* Hermansson skall kolla upp lappar för
cykelrensning
* SGS letar efter fler platser att bygga cykelställ
på.
* Containerplatsen skall byggas i år.
* Köksdörrarna skall bytas mot ståldörrar och
aptussystemet skall förhoppningsvis appliceras på
dessa.
§7. Tid och datum för nästa möte:

2003-12-04 Klockan 17.30

§8. På gång inom SGS:

Under våren kommer 3:e långgatan vara klar för
inflyttning. Försenat pga. hussvamp.
SGS bygger på Birger Jarl i Kungsladugård.
Johannebergsgruppen tar över:
* Norra Guldhedens vattentorn
* Medicinargatan
DB hemmet har fått Aptus
SGS kommer en tid framöver att, på onsdagar,
koncentrera sig på källarrensing, och kommer
därmed inte att åtgärda några felanmälningar
förutom de med akut karaktär.

§9. FR:s Synpunkter och idéer:

Festlokalen:
Ansvarig för festlokalen (För tillfället Vincent
Desmaris) SKALL vid städkontroll, kontrollera:
* Festlokalen
* Toaletterna
* Trappuppgångar
Biljardrummet:
Hänglås på dörren när det är fest i festrummet.
SGS fixar ett hänglås.
Pubben:
Hermansson skall kolla upp priset på ljudisolerade
fönster till rummet jämte pubben.
Ljudet skall sänkas klockan 24.00!!
Hermansson har sagt till byggfirman om nya
takplattor och elektriker skall fixa dimmern.

SGS har kollat på fläkten men kunde inte laga den
men kontaktar istället en ventilationsfirma.
Aptus brickor till vattentornet kommer nästa år.
§10. Övriga frågor:

Bastuaggregat – Hermansson kollar upp priser.
Fler nycklar till hobbyrummet? Hermansson kollar.
Spyan i D uppgången samt allmänt smutsigt i
uppgångarna – Hermansson skall titta på
”saken”.
Nya lampor till trapphusen kommer nästa år.
Bra att SGS målat om ”brända”väggen.

Vid protokollet:

Justeringsperson:

Justeringsperson:

______________
Marcus Larsson

______________
Mikael Hermansson

_______________
Michael Ernbert

