Protokoll kvartalsmöte
Onsdag 23 april 2008 kl. 18.00
Plats: SGS områdeskontor på Rotary

Närvarande:
Mötesordförande:
Mötessekreterare:
Justeringsmän:
Övriga närvarande:

Daniel Andersson FR
Johanna Andersson FR
Mikael Hermansson SGS
Leonard Schmidt FR
Johan Annell FR
Arne Bergvik FR
Ingrid Edman FR
Pia Engström SGS
Oskar Ingemarsson FR
Pär Petterson FR

§ 1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
§ 3. Val av mötesordförande
Daniel Andersson väljs till mötesordförande.
§ 4. Val av mötessekreterare
Johanna Andersson väljs till mötessekreterare.
§ 5. Val av två justerare
Mikael Hermansson och Leonard Schmidt väljs till justeringsmän.
§ 6. Tid för nästa kvartalsmöte
Nästa kvartalsmöte beslutas till den 3 september klockan 18, SGS områdeskontor.
§ 7. Genomgång av föregående mötesprotokoll
• Marschallhållare är på plats utanför puben.
• Lamporna i biljardrummet kommer.
• Det mögliga rummet är sanerat.
§ 8. Internetavtalet på SGS
Magnus (eller var det Verner?) var sjuk men hade skickat ett mail med svar på FR:s frågor.
Förhoppningsvis är Magnus frisk vid nästa möte och kan personligen besvara frågorna.
§ 9. På gång inom SGS
• Lindholmsallén: 29 april är startskotte för första etappen.

•
•
•
•
•
•

Vattentornet: På god väg, två våningar ska byggas på.
Matematiskt center: SGS har planer på att bygga på ett par våningar och erbjuda ettor,
tvåor och treor.
Områdeskontoret: Ingen ombyggnad, då kostnader blev för höga. Ska göra nytt försök,
senast februari 2009
Volrat Tham: Kommer ta bort ett av tre rum och istället erbjuda ”mini-ettor”. Problem
kan dock kommas uppstå ifall det krävs handikappsanpassning.
Ny fastighetsskötare ska börja på måndag.
Sophantering: Varierat resultat, det går åt rätt riktning. Pia ska besöka Ingrid, Leo och
Johans korridor och studera hur de har löst sophanteringen.

§10. Vad händer i FR Rotary?
• FR arrangerade husfest 12 april. Det var en lyckad fest med totalt 80 personer. Inga
klagomål från största gäster har förekommit, däremot orsakade en pool skador (se
följande punkt).
• Husmöte kommer att hållas inom kort.
• Grillfest kommer att hållas 31 maj på gården.
§11. Golvet i motionshallen
I samband med husfesten fanns det en pool i motionshallen vilket orsakade skador på golvet.
Motionshallen är nu obrukbar. Hallen är inte stängd eftersom det är en utrymningsväg från
puben. Golvet kommer nu att få torka ut för att senare läggas om till hösten. I framtiden
kommer det krävas en ansvarig vid bruk av allmänna ytor, som exempelvis motionshallen
eller bastun.
§12. Rotary Pub
12.1. Öppna spisen
Öppna spisen är stäng.
12.2. Övrigt
• Ljudnivån är dämpad, däremot behöver puben se över rutiner för städning. Pia var
inne i puben 17/4, då var det inte städat. Puben får en ny chans, om inte förbättring
sker finns risken för att puben måste stänga.
• Ett av cykelställen har varit trasigt. Nu är taken förstärkta.
§13. Uppfräschning av biljardrummet
Inom kort kommer en offert på belysning. Efter sommaren bör det var klart. Rummet kommer
även att målas om.
§14. Fast cykelpump
Cykelpumpen är på plats på Rotary, den är inte monterad än men det kommer att ske snart.
§15. Övriga frågor
• Studentvärdar: Det fungerar bra. Det kommer att hållas ett möte med alla värdar för att
stämma av och utbyta erfarenheter.
• Solarierummet: Solariet fungerar inte. SGS kommer att byta lås och sedan hjälpa till
med att frakta bort solariet.

•
•
•
•
•

Fotorummet: Används inte i dagsläget. Volrat har däremot ett fungerande fotorum där
Frida Lundqvist har ansvar. Den utrustning som finns på Rotary kommer troligen att
ges till Volrat.
Torkskåpen upplevs som ineffektiva.
SGS:s ronder: SGS har gått en runda och upptäckt olika saker som behöver åtgärder.
Puben har ett förråd som behöver rensas.
Bastun: Nya duschar har installerats. Det är fortfarande hål i taken, luckor är dock
beställda. Omklädningsrummen är ommålade.

§16. Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat.

Vid protokollet:

Justeringsmän:

……………. …………..
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Leonard Schmidt

Johanna Andersson
…………………………………………
Mikael Hermansson

