Protokoll kvartalsmöte
Tisdag 25 november 2008 kl. 17.00
Plats: SGS områdeskontor på Rotary

Närvarande:
Mötesordförande:
Mötessekreterare:
Justeringsmän:
Övriga närvarande:

Daniel Andersson FR
Johanna Andersson FR
Pia Engström SGS och Ingrid Edman FR
Johan Annell FR
Andreas Draganis FR
Ingrid Edman FR
Mikael Hermansson SGS
Daniel Hertz FR
Oskar Ingemarsson FR
Jan-Anders Johansson Datanätsgruppen
Christer Persson Ledningsgruppen
Pär Petterson FR
Hanna Sandgren FR
Leonard Schmidt 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
Pia Engström och Ingrid Edman väljs till justeringsmän.
§ 6. Internetavtalet på SGS
Till dagens möte närvar Christer Persson, ekonomichef och Jan-Anders Johansson,
datanätgruppen.
• Kostnadsbilden: Enligt Christer är det svårt att hitta billigare alternativ i en korrekt
jämförelse. I Lund inkluderas en del av internetkostanden i hyran och hos Chalmers
studentbostäder kostar Internet 140 kr, kabel-TV 40 kr. För att kunna investera krävs
lån och banken kräver i sin tur vinst.
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Obligatoriet: Bakgrunden till att internetuppkopplingen är obligatorisk är av
kostandsbesparingar. Alternativet med valfrihet resulterar i mer administration vilket
troligen inte skulle leda till en lägre internetkostnad.
Registrering vid Kaserntorget: Sunet stället krav på att endast studenter ska nyttja
nätet vilket är bakgrunden till den manuella registreringen. SGS vill dock inte fortsätta
med det nuvarande systemet eftersom administrationen är kostsam.
Bostadsbidrag: Högre hyra innebär högre bostadsbidrag, med andra ord om
internetkostnaden är inbakad resulterar det i högre bostadsbidrag. SGS ställer sig
negativa till att inkludera internetkostanden i hyran på grund av bidragsskäl. Orsaken
att internetkostanden specificeras är att hyresgästerna ska se vad de betalar för.
Christer erkänner dock att det är svårt att räkna på vad den verkliga kostanden för
internetuppkopplingen är.
10- respektive 12-månaders hyra: Enkelrumshyresgästerna betalar bara för
internetuppling 10 månader medan lägenhetshyresgästerna betalar 12 månader.
Christer förklarar att när beslutet fattades togs hänsyn till att hyresgästerna till
enkelrummen i många fall inte bor i sina rum under sommaren.
Trafikvolymsbegränsning: SGS förbereder inför högre hastighet. För tillfället finns
ingen begränsning och det är fallet för tio dagar framöver. Därefter ska försöket
utvärderas.
Strypning: En annan lösning för Johannebergs vattentorn ska tas fram, eftersom
porttelefonen inte fungerar när trafiken stryps.
Spärr av portar: En port är stängd på grund av krav från Göteborgs Universitet. SGS
vill generellt ha öppet men felaktigt användande kan leda till avstängning från Sunets
sida.

Christer avslutar samtalet om internetuppkopplingen med att meddela att FR Rotarys brev har
kommit till kännedom för ledningsgruppen.
§ 7. Tid för nästa kvartalsmöte
Nästa möte blir den 17 februari 2009 kl. 17, SGS:s områdeskontor Rotary.
§ 8. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Johanna läser upp föregående mötesprotokoll från den 3 september 2009.
§ 9. På gång inom SGS
• Guldhedens vattentorn: Inflytt 12 december 2008. Allt är uthyrt.
• Ombyggnation av områdeskontoret: Till följd av finanskrisen är det svårt att få lån och
även dyrt att låna. Offerterna är dock billigare.
• Matematiskt center: Detaljplanen är klar.
§10. Vad händer i FR Rotary?
• Nya medlemmar: Daniel Hertz och Hanna Sandgren.
• FR hade husmöte den 16 november 2008. Förutom FR närvarade två hyresgäster, detta
trots utskick till alla hyresgäster och löften om mat.
• Filmvisning har arrangerats i konferensrummet innan ommålningen skedde.
§11. Plats för utrustning i motionshallen
En matta har tillkommit som SGS ska anordna en upphängning på väggen för.

§12. Rotary Pub
Efter husfesten har det varit lugnt. Om någon i puben inte sköter sig blir den personen av med
sin nyckel. Pia informerar om att Securitas vill ha namn på en ansvarig i puben vid eventuella
utryckningar. Vid utryckning ska Securitas i första hand ringa till telefonen i puben, i andra
hand Oskar Ingemarsson och i sista hand Daniel Andersson. I ett utskick som gick ut till alla
boende på Rotary med information om puben finns ett telefonnummer att ringa om puben
stör, vilket förhoppningsvis kan leda till färre Securitasutryckningar.
Pia uppmuntrar till att rekrytera inom Rotary för att förhoppningsvis få personal som känner
större ansvar för puben och Rotary. Vid kvartalsmöte med FR Viktor Rydberg ska SGS
uppmärksamma att Rotary pub alltid är intresserad av mer personal.
Pubens ekonomi går bra.
§13. Uppfräschningen av biljardrummet
Ny färg, nytt tak och ny belysning i biljardrummet. Högtalarna ska sättas upp igen. År 2010
kommer det att bli aptusbricka på alla allmänna utrymmen på Rotary.
Daniel Hertz uppmärksammar att golvet är slitet vilket försvårar rengöring av det. SGS ska
titta på golvet. Daniel önskar även mörkläggningsgardiner eftersom det kommer att arrangeras
flera filmvisningar. SGS har planerat persienner men ska kolla upp alternativ och återkomma.
§14. Torkskåp i tvättstugan på gården
Ett torkskåp ska installeras efter årsskiftet. De två torkskåpen som finns i källar-tvättstugan
kommer att bytas ut först när de inte fungerar.
§15. Ventilationen på rummen
Finns med i underhållsplanen.
§16. Övriga frågor
• Studentvärdar. Fungerar bra och ska fortsätta även under 2009.
• SGS som varumärke.
• Underhållsplan
- Balkongdörrsbyten (löpande)
- Renovering av badrum (löpande)
- Spaltventiler
- Aptusbokning (2010)
§17. Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat.

Vid protokollet:

Justeringsmän:

……………. …………..
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Ingrid Edman FR

Johanna Andersson
…………………………………………

Pia Engström SGS

