
Protokoll kvartalsmöte 
Måndag 8 februari 2010 kl. 17.00 

Plats: SGS områdeskontor på Rotary 

 

Närvarande:  

Mötesordförande:  Daniel Andersson FR 

Mötessekreterare: Johanna Andersson FR 

Justerare:   Canita Keskitalo SGS och Hanna Sandgren FR 

Övriga närvarande: Johan Annell FR 

  Andreas Draganis FR 

Pia Engström SGS  

Pär Pettersson 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 

Hanna Sandgren och Canita Keskitalo väljs till dagens justerare. 

 

§ 6. Tid för nästa kvartalsmöte 

Nästa möte blir tisdag den 11 maj 2010 kl 17. 

 

§ 7. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Johanna läser upp föregående protokoll från den 23 november 2009. 

 

§ 8. På gång inom SGS 

 Renoveringen på Kjellmansgatan och Viktor Rydberg är avslutade. 

 På Volrat Tham pågår ombyggnationen  

 Snöröjning  

 Ny budget 

8.1 På gång på Rotary 

Informationsbrev till alla hyresgäster kommer snart med årets förbättringsåtgärder. 

Däribland: ombyggnad av ventilationen, renovering av våtrum, byte av balkongdörrar 

kommer att fortsätta, nya fönster i entréerna, laga tegelfasad, bättre belysning på gården. 



Aptus-förstärkning vid bastun, biljardrummet, motionshallen, tvättstugan (kanske även 

börs- och soprummet). Därmed kommer ovannämnda lokaler att vara bokningsbara. 

Förhoppningsvis kommer Aptus att installeras under våren. 

 

§ 9. Vad händer i FR Rotary? 

 Husfesttema ska bestämmas i veckan 

 Ekonomin är god  

 

§ 10. Motionshallen 

10.1. Mer/bättre upphängning för nätet 

Daniel ska maila till SGS igen om lämpliga höjder för krokar på väggen. Planka finns, 

det som behövs flera krokar. Hur kan nätet på bästa sätt hängas upp? Kabinhakar har 

prövats men försvunnit. SGS ska hjälpa till med lösning för nät.  

10.2. Dörren in till hallen håller sig inte stängd 

Aptus innebär ny dörr. 

10.3. Extralinjer? 

Mittlinje efterfrågas och SGS ska titta på det. 

 

§ 11. Rotary Pub 

 Kylskåp har levererats från Volrat Tham till puben. 

 Byta av lås har dragit ut på tiden men är fortfarande aktuellt. 

 Leveranser kommer inte upp för backen och varuvagnen får inte plats i den smala 

gången. SGS lovar att skotta bredare gång.  

 Ny alkoholpolicy ska presenteras i veckan. Rotary pub är dock inte berörd eftersom 

puben har serveringstillstånd.  

 

§ 12. Den dåliga dörren under trappan 

Ny dörr är beställd och ska levereras vecka sju. SGS har vänt på vredet på dörren vid 

tvättstugan.  

  

§ 13. Övriga frågor 

 Johanna har blivit utsedd till årets granne 

 Pia tar över efter Mikael som har gått vidare till Kungälvsbostäder. Canita kommer att 

arbeta till september. För tillfället pågår rekrytering av biträdande områdeschef. 

 Canita undrar hur hantering av bastunyckel ska hanteras. För tillfället har Daniel, 

Anders Kretz och Ulf Liljengren nyckel.  

  Hanna meddelar att det är tyst efter att hennes granne felanmälde rören. 

 

§ 14. Mötets avslutande 

Mötet förklaras avslutat. 
 

 

Vid protokollet:    Justerare: 

    

……………...……………                       ………………………………………. 

Johanna Andersson   Canita Keskitalo  

 

………………………………………… 

    Hanna Sandgren 


