
Kvartalsmöte

Plats: SGS omr̊adeskontor p̊a Rotary

2010–05–11

Närvaro

Mötesordförande

• Daniel Andersson, FR

Mötessekreterare

• Pär Pettersson, FR

Övriga närvarande

• Jenny Nilsson, FR

• Andreas Draganis, FR

• Johanna Andersson, FR

• Pia Engström, SGS

• Canita Keskitalo, SGS

§1 Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns utan anmärkningar.

§3 Val av mötesordförande

Daniel Andersson väljs till mötesordförande.

§4 Val av mötessekreterare

Pär Pettersson väljs till mötessekreterare.
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§5 Val av tv̊a justerare

Pia Engström och Johanna Andersson väljs till justerare.

§6 Tid för nästa kvartalsmöte

Nästa möte skall h̊allas torsdagen den 9:e september 2010 klockan 17.

§7 Genomg̊ang av föreg̊aende mötesprotokoll

Protokollet fr̊an kvartalsmötet måndagen den 8:e februari lästes upp. Förutom
de vanliga punkterna behandlades renovering p̊a Kjellmansgatan och Viktor
Rydberg, ombyggnation p̊a Volrat Tham, snöröjning, budget, ombyggnad av
ventilation, renovering av v̊atrum och nya dörrar p̊a diverse platser p̊a Rotary.

§8 P̊a g̊ang inom SGS

Årsredovisningen har precis kommit men Pia har inte hunnit titta igenom den
än. Ny biträdande omr̊adeschef är Johnny Svanlund med han är inte med p̊a
mötet (och besparas därmed FR Rotarys hänsynslösa, nästan v̊aldsamma, be-
teende). Det skall bli en miljörevision i maj där SGS, för att fortsätta vara
miljöcertifierade, måste kontrollera att leverantörerna h̊aller sin miljöpolicy.
En kundundersökning gjordes under tidiga v̊aren där de första resultaten har
kommit och visat sig vara mycket positiva. P̊a Volrat Tham börjar de första
lägenheterna att bli klara.

§8.1 P̊a g̊ang p̊a Rotary

Möjligheten att boka med sin aptusbricka är p̊a g. Under resterande v̊ar, sommar
och höst kommer rör och ventilationsarbeten att göras som förhoppningsvis
inte kommer att störa hyresgästerna. SGS tittar p̊a sophanteringen med ett
eventuellt byte av leverantör. Fönster i entréhallarna måste bytas.

§9 Vad händer i FR Rotary?

Husfesten gick smärtfritt utan klagomål. Den årliga grillfesten planeras till slutet
av maj. B̊ade Johan och Linda försvinner ur FR och sedan tidigare har även
Magnus tackat för sig. Nytt pingisbord inköpt och det monterades under festliga
omständigheter p̊a valborg.

§10 Rotary Pub

Räddningstjänst har varit och undersökt brandsäkerheten. Bara smågrejor p̊apekades
men de ville ha bättre utbildning av pubens personal. Pia hälsar att när kon-
torets fönster skall putsas fixar de pubens samtidigt. Daniel informerar om att
pubens ekonomi är god men tror det blir l̊agsäsong i sommar. Nya soffor efterl-
yses för de gamla börjar falla ihop.
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§11 Övriga fr̊agor

Det finns inget planerat schema vad gäller byte till sn̊alspolade toaletter. De
byts vid kris eller när badrummen görs om.
Byte av balkongdörrar p̊ag̊ar fortfarande och görs allt eftersom.

§12 Mötets avslutande

Det gjorde det.

Sekreterare:

..............................................................................

Pär Pettersson

Justerare:

..............................................................................

Pia Engström

..............................................................................

Johanna Andersson
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