Protokoll kvartalsmöte
Måndag 23 november 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 Magnus Karlsson FR
Johan Annell FR
Andreas Draganis FR
Mikael Hermansson SGS
Oskar Ingemarsson FR
Pär Pettersson FR
Hanna Sandgren FR
Anna Svärd 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
Magnus Karlsson och Pia Engström väljs till dagens justerare.
§ 6. Tid för nästa kvartalsmöte
Nästa möte blir måndag den 8 februari 2010 kl 17.
§ 7. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Johanna läser upp föregående protokoll från den 9 september 2009.
§ 8. På gång inom SGS
 Budgetkonferens kommer att hållas. Det kommer troligen inte bli aktuellt med Aptus
på Rotary under 2010.
 Arbetet med Volrat Tham börjar efter årsskiftet och kommer att vara klart 2012.
 Studentvärdarna arbetar vidare.
 Mikael ska sluta inom SGS och Pia kommer att ta över hans tjänst.




Arbetet vid Kjellmansgatan fortsätter.
På Viktor Rydberg pågår ventilationsarbete.

8.1 På gång på Rotary
Fasadrenovering vid E-huset pågår och ska snart vara klar.
§ 9. Vad händer i FR Rotary?
 Höstens husfest är avklarad. Festen hölls i puben eftersom golvet i motionshallen lades
om.
 Husmöte hölls den 15 november. FR fick en ny medlem i form av Anna Svärd som
valdes in som ny sportchef. Magnus, Andreas och Johanna kommer att flytta, förr eller
senare.
 FR:s ekonomi är god. Biljardutrustning ska köpas in.
§ 10. Motionshallen
10.1. Golvet
Nytt golv i hallen. En hyresgäst har efterfrågat krokar för att hänga upp tennisnät. De
nuvarande krokarna är för badminton. FR ska ta reda på vilken höjd som är aktuell och
SGS ska sätta upp krokar för badminton och tennis.
Mittlinje efterfrågas. SGS ska titta på det.
10.2. Utrustningsförvaring
Ölförrådet: mindre utrymme men nu uppstrukturerat. Angående väggarna hävdar SGS att
det ska vara säkert nog.
Rutorna till nödutgången kan gå sönder nu när det inte står något pingisbord framför,
men säkerheten går före hela rutor.
§ 11. Rotary Pub
11.1. Fönsternyckel
Daniel ger förslag på att puben ska ha en nyckel till fönstren. SGS förklarar att fönstren
ska hållas stängda för brandskyddet. Nu är det speciella glas som ska klara brand. När
puben behöver hjälp med att tvätta fönstren kan SGS hjälpa till, det är bara för Oskar att
säga till.
11.2. Ekonomi och inköp
Ekonomin har blivit bättre för puben. Stora inköp har gjorts, exempelvis kassa, lås, larm.
Det finns önskemål om ny frys och matkyl. Puben undrar därför om SGS kan ge bidrag
eller låna ut pengar till puben. SGS svarar att de inte får låna ut pengar. Pia ger dock som
förslag att puben kan få begagnad kyl och frys från Volrat efter årsskiftet. Oskar kan få
komma och titta. I dagsläget finns ett kylskåp med liten frys samt en stor frys. Puben
behöver dock riktig restaurangkyl, men kyl och frys från Volrat är ändå en bra temporär
lösning.
I FR:s och pubens förråd har ett kylskåp och en tvättmaskin dykt upp.
11.3. Ytterligare nödutgångsskylt i A-trapphuset?
Det är enligt SGS skyltat ut till garaget, där det finns möjlighet att komma ut.
§ 12. Inlåsta studenter i garaget?
Se punkten ovan. Nödutgångsskyltningen lever upp till Räddningstjänstens krav.

§ 13. Övriga frågor
 Utomstående personer har tagit sig in på Rotary och har bland annat har setts ätande i
korridorskök. Troligen har de tagit sig in via dörren till motionshallen. För att personer
som
tar
sig
in
via
källaringången
inte
ska
kunna
komma längre in i huset är eventuellt en möjlig lösning att vända på låset på
dörren till tvättstugekorridoren. I framtiden kommer troligen Aptusbokning av
motionshallen krävas för att kunna öppna dörren. Ny dörr kan även lösa problemet.
Om de syns inomhus ska SOS kontaktas, då skickar de det som behövs.
Sammanfattningsvis, tänk på att hålla dörrarna stängda.
 Hanna klagar på att vattenledningar tjuter. Pia ska säga till Daniel.
 Gräsmattan ska repareras senare.
 Utemöbler. Till våren ska det ses över vad som finns kvar. FR föredar långbord före
runda bord, eftersom antalet långbord har minskat.
 Fest i motionshallen har förekommit en gång, vilket motiverar Aptus-bokning. Det
förekommer fester i biljardrummet, men de sköts ofta relativt bra. Marschallhållarna
vid puben är kvar.
 Gångvägen ner till parken behöver ses över. SGS ska ringa Park och natur.
 Johan efterlyser E-faktura för hyran. Pia informerar om att det är på gång. Även ny
hemsida kommer att lanseras.
§ 14. Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat.

Vid protokollet:

Justerare:

……………...…………..
Johanna Andersson

……………………………………….
Pia Engström

…………………………………………
Magnus Karlsson

