Kvartalsmöte
Plats: SGS områdeskontor på Rotary
2010–09–09

Närvaro
Mötesordförande
• Daniel Andersson, FR

Mötessekreterare
• Pär Pettersson, FR

Övriga närvarande
• Jenny Nilsson, FR
• Johanna Andersson, FR
• Pia Engström, SGS
• Johnny Svanlund, 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 två justerare

Pia Engström och Johanna Andersson väljs till justerare.

§6

Tid för nästa kvartalsmöte

Nästa möte skall hållas tisdagen den 23:e november 2010 klockan 17.

§7

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokollet från kvartalsmötet måndagen den 11:e maj lästes upp. Förutom de
vanliga punkterna behandlades tillträdande biträdande områdeschef, den kommande miljörevisionen, Volrat Tham-ombyggnationen, samt aptusmöjligheter
och ventilationsarbete på Rotary. Från FR:s håll rapporterades om husfesten
samt kommande grillfest. Rotary pub hade fått besök av räddningstjänst som
var nöjda med situationen men ville ha mer utbildning. För pub-personalen, i
alla fall.

§8

På gång inom SGS

Gemensam träﬀ för alla studentvärdar den 20:e oktober på Kaserntorget. Hela
fasaden skall bytas på SGS hus på Storgatan. Pia lovar Storgatans snyggaste
fasad. Kjellmansgatan skall få individuella förråd. På Volrat Tham fortsätter
ombyggnationen. De första hyresgästerna skall ﬂytta in nästa vecka. I övrigt
prognos- och budgetarbeten.

§8.1

På gång på Rotary

Ventilationsarbete pågår och så även byte av fönster i entréhallarna. Även aptus
håller på att sättas in i gympahall, tvättstuga och soprum. Ny studentvärd
behövs då Hanna Sandgren ﬂyttat. Utbildning kommer hållas för alla den 14:e
september, men det kommer bli svårt att hitta någon ytterligare från Rotary
till dess.

§9

Vad händer i FR Rotary?

Fler medlemmar har avsagt sig sina uppdrag: Andreas Draganis, Anna Svärd
och Hanna Sandgren, bara eliten som är kvar nu. Dock brist på nya idéer för
tillfället. Rekrytering är en brinnande fråga.

§10

Rotary Pub

Puben har haft öppet varannan fredag under sommaren. Byte av huvudleveratör har skett under diverse festligheter. Ekonomin fortsätter vara god. Nya
medlemmar på väg in. Nya soﬀor efterfrågas fortfarande.
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§11
§11.1

Inflyttningsinformation för Rotary
TV-rum

I inﬂyttningsinformationen står att det ﬁnns ett TV-rum på Rotary, även känt
som biljardrummet, som för tillfället saknar TV. FR vill köpa in en platt-TV,
men funderar på hur den skall sättas upp utan att den springer iväg. Johnny
hälsar att han skall titta på hur SGS har löst det på Lindholmen.

§11.2

Gym

På SGS hemsida står att det ﬁnns ett gym på Rotary, Pia skall hälsa Kattis att
ändra detta till gymnastiksal, sporthall eller dylikt.

§11.3

FR-lapp med information om gemensamma utrymmen

Denna har tidigare delats ut av studentvärdarna. Daniel tyckte förr, i egenskap
av icke-studentvärd, att detta var en god idé men har nu, i form av studentvärd,
ändrat uppfattning och tycker det är mycket bättre om denna information delas
ut samtidigt som hyresgästerna kvitterar ut nycklar. Han får medhåll av både
FR och SGS.

§12
§12.1

Brandsäkerhet
Brandsläckare

Frågan om insättning av brandsläckare i korridoren dryftas. Johnny avrådde
inköp, då han genom tidigare erfarenheter från Chalmersbostäder har varit med
om att dessa har missbrukats, vilket har varit kostsamt. Ett sätt att undersöka
om det fungerar är att sätta in brandsläckare i ett fåtal kök under en period.

§12.2

Utrymningsplaner på engelska

Informationen på utrymningsplanerna står endast på svenska. Pia säger att vid
ett framtida byte av dessa skall de göras tvåspråkiga, men de kommer inte att
bytas endast på grund av detta. Skälet är att vid ett permanent boende antas
hyresgästerna vara tillräckligt hemmastadda för att hitta ut ändå.

§13
§13.1

Sophantering
Tömningsfrekvens

Soprummet är ofta fullt, mer regelbunden tömning efterfrågas. Förklaringen är
att ett byte av leverantör har gjorts, från Renova till Ragn-Sells, och därmed
blir det en inkörningsperiod innan man får koll på hur ofta det bör tömmas.
Detta i kombination med det stora antalet ﬂyttar har troligtvis gett upphov till
problemet. SGS avvaktar några veckor och ser om det blir bättre innan de tar
kontakt med Ragn-Sells.
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§13.2

Motsvarighet till ’icke brännbart’

Skyltarna i återvinningsstationen är något oklara. Det som idag heter ’övrigt’ är
samma som det forna ’brännbart’, men här skall även slängas glaskross, porslin,
lerkrukor och så vidare, allt som inte har en egen station. Stationen ’plåt’ är
endast till för förpackningar och är inte samma som tidigare ’icke brännbart’.

§13.3

Engelska anvisningar

Informationen i soprummet står endast på svenska. Pia hälsar att engelska skyltar är beställda.

§14

Övriga frågor

Johnny hälsar att cykeltaken har målats om på innergården.
Ovälkomna besökare kommer fortfarande in i byggnaden. Jenny hälsar att det
ﬁnns en kod. Denna kommer tas bort så snabbt som möjligt.
Det har blivit en elektrisk felkoppling i pubens ölförråd under sommaren. Två
lampor ﬁnns, den ena lyser när strömbrytaren slås på, den andra när den slås
av. Detta skall ses över.

§15

Mötets avslutande

Det gjorde det.

Sekreterare:

..............................................................................
Pär Pettersson

Justerare:

..............................................................................
Pia Engström

..............................................................................
Johanna Andersson
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