Kvartalsmöte
Plats: SGS områdeskontor på Rotary
2011–02–08

Närvaro
Mötesordförande
• Daniel Andersson, FR

Mötessekreterare
• Pär Pettersson, FR

Justerare
• Oskar Ingemarsson, FR
• Pia Engström, SGS

Övriga närvarande
• Tomas Andersson, 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 Oskar Ingemarsson väljs till justerare.

§6

Tid för nästa kvartalsmöte

Nästa möte skall hållas tisdagen den 10 maj 2011 klockan 17.

§7

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokollet från kvartalsmötet tisdagen den 23 november lästes upp. Då diskuterades fläkttrumma i Rotary pub, svårigheter för pubens medlemmar att komma åt pubens förråd: till exempel förrådet i A-husets källare, TV-installation i
biljardrummet, utlåning av bildjardutrustning, aputussystemet på Rotary och
problem medåtkomst till omklädningsrum och toalett när man bokar idrottshallen,
samt konstigheter med bokning via webben.

§8

På gång inom SGS

Det största är ombyggnationen på Volrat Tham. Pia rapporterar att allting
går smidigare och snabbare under andra etappen än under första eftersom det
dyker upp betydligt färre överraskningar. Det är fönsterbyte på Birger Jarl.
Fasadrenoveringen på Storgatan har blivit försenad pga vintern. Olofshöjd skall
renoveras vilket tar upp mycket pengar.

§8.1

På gång på Rotary

Arbetet fortsätter med att måla väv, fixa golvmattor och renovera våtrum,
dock bara i de lägenheter som verkligen behöver det, i och med att Olofshöjdsrenoveringen tar mycket pengar i anspråk. Ny tvättmaskin, torktumlare
och torkskåp på gång. Utrymningsväg ur tvättstugan skall ses över. Byte av
balkongdörrar kommer fortsätta, dessutom kommer puben få två nya dörrar.
Ny praktikant på kontoret (så om det är någon som inte kan svara på frågor är
det han, hälsar Pia).

§9

Vad händer i FR Rotary?

FR har fortsatt problem med rekrytering. Dock dröjer sig gamla medlemmar
kvar och hjälper till i nödsituationer.

§10

Rotary Pub

§10.1

Allmän status

Det fortsätter att gå bra för puben och bokföringen är i princip färdig. Ny frys
(Porkka) har köpts in och vidare finns funderingar på att köpa in ett kylskåp
också.
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§10.2

Vattenläcka

Det har läckt in i puben via taket. Problemet är att vatten kommer in från
balkongen vid börsrummet. Pia lovar åtgärda detta, börja med torkning och
sedan jobba vidare från det. Golven i huset är mycket speciella. Daniel efterfrågar 6-7 stycken glasfiberplattor till taket eftersom det är hål i vissa i puben
och de skulle behöva bytas.

§11
§11.1

Börsrummet
Status

Problem med golvet eftersom det läckt in vatten från balkongen. Detta åtgärdas
i och med att taket i puben fixas.

§11.2

Framtida planer

SGS kommer ta några kvadratmeter av rummet i anspråk som ritningsarkiv.
Vidare behövs idéer för vad man kan göra med resten av rummet. Pia hälsar att
det bör vara någon lugn aktivitet för att minimera störselmomentet, t ex läsesal,
fikarum, spelhåla etc. Daniel nämner toaletter i och med att det inte finns några i
anslutning till biljardrummet (om aputssystemet till omklädningsrummet ändras
så att även de som bokat biljardrummet får tillgång dit, skulle problemet försvinna).
FR skall diskutera och återkomma med förslag.

§12

Ovälkomna besökare på Rotary

Det har fortsatt vara få ovälkomna besökare under vintern. Pia hade hittat en,
som vidare visat sig vara en synnerligen bakfull kompis till en utbytesstudent i
huset, som inte hade hittat tillbaka till rätt lägenhet. Daniel hade en incident
den gångna söndagen då någon tagit sig in i huset och sprungit runt. Både
polis och väktare åkallades och de tog hand om förövaren. Oskar rappoterar att
barnspärren på fönstret i köket till 5000-korridoren verkar vara sönder och att
det är möjligt för folk att ta sig in den vägen.

§13

Nya lägenhetsnummer

Alla har fått brev från Skatteverket angående lägenhetsnummer som inte är
samma som SGS ordinarie lägenhetsnummer. Pia hälsar att det finns konverteringslistor uppsatta i varje portingång. I framtiden kan det orsaka problem
med två olika nummer, men inte för tillfället.

§14

Övriga frågor

Daniel förhör sig om vad som skall göras med post som tillhöra utflyttade
hyresgäster. Pia hälsar att breven kan lämnas på kontoret.
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Målen i gympahallen har stått utställda på konstiga ställen i trapphuset och
det har orsakat problem både för pubare att ta sig till ölförrådet och för folk i
allmänhet att komma in i idrottshallen. En lapp skall sättas upp för att upplysa
folk om att det finns gott om plats för målen i förrådet.
Pia undrar över om snöröjningen har fungerat i år och Oskar hälsar att det har
fungerat mycket bättre än tidigare år.

§15

Mötets avslutande

Det gjorde det.

Sekreterare:

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

Justerare:

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

..............................................................................
Oskar Ingemarsson
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