Protokoll: Kvartalsmöte 2005-09-22 mellan SGS och Förtroenderådet Rotary
Närvarande: FR: Arne Bergvik, Ragnar Burenius, Daniel Vindevåg, Anna Lundgren,
Frida Holmqvist SGS: Klas Jonasson, Mikael Hermansson
§1. Mötet öppnat.

Ja

§2. Dagordningen godkänd.

Ja

§3. Mötesordförande:

Daniel Vindevåg

§4. Mötessekreterare:

Ragnar Burenius

§5. Justeringsmän:

Mikael Hermansson (SGS), Arne Bergvik (FR)

§6. Uppläsande av föregående
mötesprotokoll:
§7. Tid för nästa FR-möte:
§8. På gång inom SGS:

Protokollet upplästes

§9. FR:s synpunkter och idéer:

Onsdagen den 7 december kl 18:30
Vattentornets porttelefon strular. SGS tänker
därför använda tornet för att testa en ny variant
av porttelefon som bygger på IP-telefoni. Den ska
även kunna användas som fast telefon.
De nya cykelställen kommer bli av samma typ
som de på Husaren. Man låser runt ramen och
taket är av glas.
Problemet med cirkulationspumpen i tornet löste
sig utan pumpbyte, det var inställningsproblem.
Efter årsskiftet ska det ska köpas in nya stol och
bordar till samtliga gruppkök.
Områdeskontoret har växt ur sina lokaler och
funderar på lösningar. Planer fanns på att
använda biljard- och börsrummet samt göra div.
ombyggnader, men det alternativet ströks och
istället kommer ett nytt områdeskontor byggas i
samband med att gamla matematiska blir
studentbostäder.
Taket i biljardrummet behöver rivas/göras
iordning.
Installationen av nya tamburdörrarna fortgår.
Det ska byggas en ny ingång mot innergården,
framför tornet. På så sätt ska man slippa leda sin
cykel runt detsamma.
SGS har även tankar om att bygga individuella
förråd. Exakt hur detta skulle utformas inte klart.
Puben vill mycket gärna behålla sin P-plats
(dessa ska försvinna i samband med
cykelställsbyggnationen). Oklarheter kring
hurvida SGS lovat detta eller inte.
FR planerar inköp av utrustning till
gymnasiksalen och undrar vad SGS planerar för

den samma. Svaret blir att fönstret ska bytas, och
det diskuteras lite om ev. renoveringsbehov.
SGS har under senaste veckan stängt börsrummet
i samband med en fest. FR vill att det ska förbli
öppet, och efter kortare diskussion går även SGS
med på att öppna det på prov.
FR vill ha anslagstavlor vid ingångarna, de gamla
försvann iom de nya brevlådorna. SGS säger sig
kunna fixa detta.
§10. Övriga frågor.

Inga övriga frågor

§11. Mötes avslutande.

Ja

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Ragnar Burenius

Arne Bergvik

Mikael Hermansson

