Kvartalsmöte
Plats: SGS områdeskontor på Rotary
2010–11–23

Närvaro
Mötesordförande
• Daniel Andersson, FR

Mötessekreterare
• Pär Pettersson, FR

Justerare
• Jenny Nilsson, FR
• Johnny Svanlund, SGS

Övriga närvarande
• Oskar Ingemarsson, FR
• Daniel Naeris, 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

Johnny Svanlund och Jenny Nilsson väljs till justerare.

§6

Tid för nästa kvartalsmöte

Nästa möte skall hållas tisdagen den 8 februari 2011 klockan 17.

§7

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokollet från kvartalsmötet torsdagen den 9 augusti lästes upp. Återkommande
punkter senare är TV i TV-rummet. I övrigtåtgärdade frågor: studentvärdsmötet
har ägt rum och Camilla Knifsund har blivit ny studentvärd, ventilationsarbeten
avklarade, gym har ändrats till gymnastiksal på hemsidan, FR-lapp lämnas vid
inflytt, sophanteringen fungerar och problemen med ovälkomna besökare verkar
vara borta (ta i trä!).

§8

På gång inom SGS

Fasadbytet på Storgatan försenat till efter nyår. Kjellmansgatan har fått nya,
individuella förråd. På Volrat Tham fortsätter ombyggnationen då etapp två
strax påbörjas och väntas vara klart i slutet av augusti.

§8.1

På gång på Rotary

Slutbesiktning av ventilationsarbetet den 8 december. Fasadsäkring har gjorts
med gott resultat. Pia och Johnny har bett om pengar för diverse arbeten nästa
år men budgeten är inte satt än.

§9

Vad händer i FR Rotary?

Husfest ägde rum den gångna helgen med mängder av folk och mycket gott
resultat, SGS har inte hört några klagomål och tyckte dessutom det såg ovanligt
snyggt ut på måndagen. Johanna Andersson har lämnat FR pga flytt.

§10

Rotary Pub

§10.1

Allmän status

Allting flyter på bra med ett stadigt inflöde av pengar och hyfsat gott om lagom
arbetsvilliga medlemmar.

§10.2

Fläkttrumma i baren

Fläkttrumman i baren blåser rakt ner vid datorn, ett litet böjt rör eller dylikt
efterfrågas för att omdirigera luftflödet.
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§10.3

Fläktsystemet allmänt

För tillfället är fläkten i baren igång mellan 16 och 02, om pubarna vill ha detta
ändrat hälsar SGS-Daniel att det bara är att kila ner och säga hej. Det är oklart
om reglaget till köksfläkten fungerar.

§10.4

Förvaring i konferensrummet med åtkomst

Puben förvarar bord i konferensrummet och det är endast FR-Daniel som har
nyckel och efterfrågar bättre åtkomst. Johnny hälsar att pubarna bara behöver
skriva ner numret som står på deras aptusbricka och skicka till Canita så får de
ständig access.

§10.5

Förvaring allmänt

Puben har svårt att komma åt sitt förråd i källaren. Den bästa vägen är att gå
genom bastun men då måste den bokas innan. Ett annat alternativ är att gå
genom trapphuset i A-huset, men det sitter en kåpa över låset på dörren som
SGS-Daniel har satt dit på grund av att misstänkt folk gick ut i garaget och
gav sig på bilarna.

§10.6

Öppna spisen - klara besked

SGS-Daniel berättar att den inte är tät och att det inte finns någon skorsten den går direkt till en fläkt. Att vidta åtgärder för att få den att fungera skulle
bli mycket dyrt hälsar Johnny.

§11
§11.1

Biljardrummet
TV-installation

Johnny har varit och tittat på hur de löst det på andra håll. På Kviberg var
den inbyggd i en snygg träram för runt 8 000 - 9 000:-. På Lindholmen var den
insvetsad. Deras lösning var ful men säker, dock skulle det gå på dryga 19 000:-.
FR får diskutera och om något bestäms är det bara att komma ner och prata
så får vi information om vem vi skall kontakta, hälsar Johnny.

§11.2

Utlåning av biljardutrustning

FR vill att hyresgästerna skall få bättre tillgång till biljardutrustningen. För
tillfället lånas denna endast ut när puben är öppen och det begränsar åtkomsten
rejält. Johnny lämnar över reglerna som finns på Viktor Rydberg där de förvarar
grejorna i lokalen så får FR något att fundera över och diskutera.
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§12
§12.1

Aptussystemets utökning på Rotary - första
intryck
Tvättmaskiner

SGS hälsar att passet måste öppnas för att maskinerna ska gå igång, något som
har förbryllat vissa hyresgäster innan de fattade galoppen. Vissa buggar i bstugan när torktumlaren satte igång istället för tvättmaskinen men detta skall
vara löst.

§12.2

Gympahall

Omklädningsrummet tillhör bastubokningen vilket gör att de som har gympahallen varken har tillgång till omklädning eller toalett. Det vore bättre om aptussystemet ändrades så att båda hade tillgång till omklädningsrum och toalett,
möjligtvis genom att sätta en aptus utanför själva bastun.

§12.3

Biljardrum

Fungerar bra.

§12.4

Bastu

Samma tankar som gympahallen.

§12.5

Webbokning

Det verkar som att datagruppen har strulat till det några grejor. Om två olika
personer försöker boka från samma dator får de automatiskt samma tid. Dessutom konstigheter med att logga ut. Johnny lovar vidarebefordra till datagruppen
och vi skickar honom våra synpunkter.

§13

Övriga frågor

SGS-Daniel undrar om varmvattnet fungerar som det skall för alla och FRDaniel kontrar med att puben haft problem att få det varmt men att det nu
verkar vara löst. Jenny hälsar att E-huset hade samma problem ett tag. Vidare diskuteras värmen i lägenheterna och att termostater skall börja installeras
nästa vecka.
Hyran förs på tal och Johnny upplyser om att förhandlingen precis har börjat
och att det inte är några klara besked än.
Johnny vill ha en uppdaterad lista på vilka som är med i FR, till SGS interna
delar av hemsidan.
Det har kommit nya riktlinjer från kommunen angående alkohol och brandskydd. Johnny överlämnar en bunt papper till FR som skall skrivas under av
ordförande och vice-ordförande, sekreterare eller kassör samt lämnas tillbaka
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tillsammans med våra stadgar.

§14

Mötets avslutande

Det gjorde det.

Sekreterare:

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

Justerare:

..............................................................................
Johnny Svanlund

..............................................................................
Jenny Nilsson
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