Protokoll kvartalsmöte
Tisdag 12 maj 2009 kl. 17.00
Plats: SGS områdeskontor på Rotary

Närvarande:
Mötesordförande:
Mötessekreterare:
Justeringsmän:
Övriga närvarande:

Daniel Andersson FR
Johanna Andersson FR
Pia Engström SGS och Johan Anell FR
Andreas Draganis FR
Mikael Hermansson SGS
Daniel Hertz FR
Oskar Ingemarsson FR
Pär Petterson FR
Linda Rönn FR
Hanna Sandgren FR

§ 1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
§ 3. Val av mötesordförande
Daniel Andersson väljs till ordförande.
§ 4. Val av mötessekreterare
Johanna Andersson väljs till sekreterare.

§ 5. Val av två justerare
Pia Engström och Johan Anell väljs till dagens justerare.

§ 6. Tid för nästa kvartalsmöte
Nästa möte blir tisdagen den 8 september 2009 kl 17.
§ 7. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Johanna läser upp föregående protokoll från den 17 februari 2009.
§ 8. På gång inom SGS
• SGS kommer antagligen dra i gång ett projekt på Volrat Tham. Istället för korridorer
ska lägenheter byggas.
• Matematiskt center: överklagat.
• Områdeskontoret: inflyttning en vecka efter midsommar.
• Vi får alla hjälpas åt med att hålla rent i korridorerna, med tanke på brandrisken.

•
•
•

Spaltventiler i B-huset har installerats för att förbättra ventilation. Till att börja med
kommer ventiler endast att installeras i B-huset för att senare utvärderas.
Brandvarnare ska installeras i varje bostad på Rotary.
Ny armatur i motionshallen ska installeras och näten ska tas ner.

§ 9. Vad händer i FR Rotary?
• En lugn och trevlig husfest har genomförts.
• Grillfest ska anordnas lördag 30 maj.
§10. Motionshallen
10.1. Plats för utrustning när burspråket försvinner
Nästa onsdag försvinner burspråket vilket innebär att förvaringsutrymme för pingisbordet
försvinner. Efter en kort diskussion kommer Oskar med förslaget att kortsidan av
ölförrådet kan användas, det vill säga att pingisbordet ska skjutas in. SGS ska
tillsammans med Oskar ta en titt.
10.2. Taket
Ny armatur på väg i år.
§11. Rotary Pub
Oskar undrar om hantverkarna är klara i puben eftersom det inte ser ut som det beträffande de
nya fönstren. SGS svara att hantverkarna antagligen inte är klara och ska titta på det i
samband med ölförrådsrunda. Annars har det fungerat bra att ha haft öppet under
ombyggnationen för pubens del.
§12. Inofficiella bioplaner för biljardrummet
Projektorfäste och duk har köpts in.
§13. Soprummet
14.1. Aptusbricka?
Aptusbricka är önskemål från FR eftersom dörren är svår att öppna. SGS svarar att det är
en kostnadsfråga, men önskemålet är noterat.
14.2. Felsortering
Det som sorteras fel är exempelvis plast i komposten, vilket medför att Renova vänder
om det inte ordning och reda. Beträffande stora möbler som står i vägen så hjälper SGS
gärna till med att slänga möbler om hyresgäster säger till. Daniel undrar om lysrör och
glödlampor verkligen ska läggas i samma låda. Pia svara att SGS sorterar på plats på
Rotary och således går det bra att lägga i samma låda. På andra ställen finns också
problem med felsortering men det borde fungera bättre på Rotary eftersom det finns
bättre förutsättningar här.
§14. Internetuppkopplingen
Frågor har vidarebefordrats.
§15. Uppföljning på bastun och omklädningsrummet
Sedan omklädningsrummen öppnades upp har det blivit smutsigare. För övrigt inget klagomål
från SGS:s sida. I framtiden kommer bastun antagligen kunna bokas via en bokningscentral.
§16. Studentvärdar

Johanna kommer att sluta sista juni och därefter kommer en studentvärd ta vid. NKIundersökning har genomförts där det framkom att få känner till studentvärdarna, vilket inte är
så konstigt i sig eftersom en endast en liten del av hyresgästerna har blivit berörda. De som
kände till studentvärdarna var dock nöjda.
§17. Övriga frågor
• Torskskåp igång i tvättstugan på gården.
• Brandvarnare ska installeras. Strömmen kommer inte att brytas. Duschslang och
duschmunstycke kan också komma att bytas ut.
• Volrath Tam. Hur ska det gå med utbytesstudenterna? Mikael svarar att främst ettor
kommer att byggas, men även några tvåor och treor. Dessutom ska delar av bygganden
handikappsanpassad. Än är det dock inte beslutat vilket innebär att projektet kanske
inte ens blir av.
• Johans granne undrar varför blomkrukor står vid innergången eftersom de försvårar inoch utflyttning. Pia svarar att de står där av en anledning, innergården är inte en
parkering.
• Johans granne undrar varför det är lång väntan vid ommålning. Pia svara att
hyresgästerna har två alternativ vid ommålning: 1) en målare målar om. Ommålning
sker när målare befinner sig på Rotary 2) Hyresgästen får färg från SGS och får själv
måla om.
• Hertz föreslår rörelsesensorer i gruppköken för att undvika att lamporna är tända
dygnet runt.
• Hertz föreslår att SGS informerar om att de kan hjälpa till med att forsla undan soffor
som hyresgästerna inte vill ha. Problemet för SGS är att de inte kan agera flyttfirma
hela dagarna. Med andra ord en avvägning.
• Gården tenderar till att bli skräpig under grillsäsongen. Eftersom majoriteten av de
som grillar bor på Rotary borde inte vara några problem att städa upp efter sig,
eftersom alla har kan komma in i soprummet.
• Rotary-hjulet kommer upp igen
§18. Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat.

Vid protokollet:
……………... …………..
Johanna Andersson

Justerare:
……………………………………….
Pia Engström

…………………………………………
Magnus Anell

