Protokoll kvartalsmöte
Tisdag 8 september 2009 kl. 17.00
Plats: SGS områdeskontor på Rotary

Närvarande:
Mötesordförande:
Mötessekreterare:
Justerare:
Övriga närvarande:

Daniel Andersson FR
Johanna Andersson FR
Pia Engström SGS och Hanna Sandgren FR
Johan Annell
Mikael Hermansson SGS
Jan Anders Johansson Datanätgruppen
Magnus Karlsson FR
Jenny Nilsson FR
Pär Petterson 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 Hanna Sandgren väljs till dagens justerare.
§ 6. Tid för nästa kvartalsmöte
Nästa möte blir måndagen den 23 november 2009 kl 17.
§ 7. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Johanna läser upp föregående protokoll från den 12 maj 2009.
§ 8. På gång inom SGS
• På Gibraltar står huset tomt. Än har inget bygglovs getts.
• Vid Guldhedstornet ska en gångväg anläggas.
• Ledningsgruppen har sagt ja till ombyggnationen vid Volrat Tham och imorgon ska
styrelsen ta beslut. Om styrelsen säger ja kan inflyttning bli aktuell våren 2012.
• Vid Kjellmansgatan genomförs reparation av taken och ventilationen.
• Antalet studentvärdar har utökats till att omfatta totalt 29 värdar.

§ 9. Vad händer i FR Rotary?
• FR har fått en ny medlem i form av Jenny Nilsson men blivit av med en annan då
Daniel Hertz har flyttat.
• FR har haft höstens första styrelsemöte och planerat höstens aktiviteter.
§10. Motionshallen
10.1. Taket
Armaturen är utbytt och näten är nedplockade. För att kunna anpassa belysningen vid
sittningar finns det två lägen, idrott eller middag.
10.2. Plats för utrustning när burspråket har försvunnit
Det finns utrymme i ölförrådet för att förvara pingisbordet. Daniel och Oskar ska titta på
det tillsammans med SGS.
För övrigt ska golvet i motionshallen rättas till.
§11. Rotary Pub
11.1. Livsmedelslagen ang personaltoalett
FR önskar att toaletten i källaren fräschas upp. Det beslutas att toaletten ska vara med i
den allmänna städningen.
Vid årsskiftet kommer en ny lag som innebär att puben behöver köpa in en ny
kassaapparat.
§ 12. Soprummet
12.1. Aptusbricka?
Pia har bett om offert och till nästa år kommer det äskas pengar. Antalet dörrar som
öppnas med aptusbricka kommer att öka överlag under nästa år.
12.2. Felsortering
Komposten är det största problemet.
Det förekommer att öllådor sorteras som kartong istället för wellpapp, vilket är en fråga
att ta upp i puben.
§ 13. Internetuppkopplingen
Jan Anders informerar om datanätets underhållsplan. En del är att ta bort den obligatoriska
registreringen vid Kaserntorget. För nyinflyttade hyresgäster boende på Olofshöjd och
Kviberg är det redan verklighet, då de kan välja mellan att registrera sig vid Kaserntorget eller
registrera sig hemma. För övriga hyresgäster kommer det bli verklighet senare under hösten.
Gällande hastighetsalternativ kommer ett nytt system införas vid årsskiftet.
För- och nackdelar med mail diskuteras.
Beträffande filter är ambition att det ska tas bort.
§ 14. Övriga frågor
Dörrstängare har monterats på alla dörrar för ökat brandskyddet och för att undvika stölder.
Problem har förekommit i ett par korridorer, då dörren inte har gått igen ordentligt.
Pia kommer ha visning av Jennys rum den 15 september och Magnus rum den 18 september.

§ 15. Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat.

Vid protokollet:

Justerare:

……………...…………..
Johanna Andersson

……………………………………….
Pia Engström

…………………………………………
Hanna Sandgren

