Protokoll: Kvartalsmöte 2005-12-07 mellan SGS och Förtroenderådet Rotary
Närvarande: FR: Arne Bergvik, Ragnar Burenius, Daniel Vindevåg, Peter Wold,
Fredrik Stål SGS: Klas Jonasson, Mikael Hermansson, Thorvald Haglund
§1. Mötet öppnat.

Ja

§2. Dagordningen godkänd.

Ja

§3. Mötesordförande:

Arne Bergvik

§4. Mötessekreterare:

Ragnar Burenius

§5. Justeringsmän:

Mikael Hermansson (SGS), Peter Wold (FR)

§6. Uppläsande av föregående
mötesprotokoll:

Protokollet upplästes. Inga direkta kommentarer,
förutom att IP-telefonin i Tornet dröjer till framåt
vårkanten pga datornätgruppens flytt.
Onsdagen den 3 mars kl 18:30
Rosendal ska få ett kvarterskontor.
Cirkulationspumpen i tornet verkar fungera bra.
Eventuellt kommer områdeskontoret flyttas till
Viktor Rydberg, dock inget färdigt beslut på
detta. Matematiskabygget drar ut på tiden.
Taket i biljardrummet ligger inte på agendan att
fixa.
Äskningen om individuella förråd är dock
godkänd, dock inte klart exakt hur detta ska
utformas.
I samband med P-däcksombyggnationen kommer
allt att rivas, inklusive själva däcket. Detta sker
till våren.
Gymnastiksalen diskuteras. SGS är med på FRs
linje om att den behöver ses över, och detta
kommer ske i mellandagarna. Hålet i väggen ska
lagas, väggarna kommer målas om, anordning för
nät kommer sättas upp mm. Väggarna färg blir
någon grå kulört, med något mörkare
gavelväggar. Fönstren ska bytas och lamporna
ska hängas upp igen.
FR tar upp frågan om infotavlor i trapphusen.
Dessa ska vara beställda, men verkar kommit
bort. Kommer troligen så småningom.
FR vill ha en nyckel till, ska kontakta Åsa på
kontoret.
Tidningshållare i tornet är ännu inte uppsatta.
SGS ska titta på det, igen.
Soprummets lampor blir ofta lämnade på. Hade
varit smidigt med en rörelsedetektor så det tänds
automatiskt. SGS gillar idén.

§7. Tid för nästa FR-möte:
§8. På gång inom SGS:

§9. FR:s synpunkter och idéer:

§10Börsrummet

§11 Radonmätningarna
§12 Giftiga dörrlister

FR tycker att de ickestudenter som har P-plats
borde få betala ett högre pris. SGS ska ta upp det
centralt.
SGS vill ha detta rum som möteslokal (ungefär
en gång i veckan), och har då en OH som man
inte vill ska försvinna. FR vill fortsätta kunna
erbjuda rummet för uthyrning till fester för
hyresgästerna, och föreslår att OHn låses in i ett
gemensamt förråd. SGS tycker det kan vara värt
att prova på försök, och se om det sköts. SGS och
FR ansvarar gemensamt för att projektorn flyttas
ut ur rummet efter mötena.
Lagen säger att alla fastighetsägare ska kolla
läget innan 2010, och det är detta SGS nu gör.
Hantverkare håller som bäst på och byter
fogmassan kring lägenhetsdörrarna, då denna
innehåller ett gift. Företaget är noggrant i sin
sanering, och det ska inte vara någon fara att
vistas i samband med arbetsplatsen. Det är pga
giftet som dörrmontaget har dragit ut på tiden.
Fogmassan är reproduktionshämmande vid intag.

§13 Pubens frågor
§13.1 Flytt av skylt

§13.2 Trappstege
§13.3 Vägguttag
§14 Övriga frågor

Puben vill flytta sin skylt så att den syns bättre.
Iom att altenen kommer rivas i samband med Pdäcksombyggnaden känns inte detta så aktuellt,
och skjuts på framtiden.
Puben saknar en trappstege. SGS har inte sett till
denna, men kan tänka sig köpa en ny till puben.
Vägguttag i puben sitter fast dåligt, SGS ska titta
på det.
Inga övriga frågor

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Ragnar Burenius

Peter Wold

Mikael Hermansson

