
Kvartalsmöte

Plats: SGS omr̊adeskontor p̊a Rotary

2011–05–10

Närvaro

Mötesordförande

• Daniel Andersson, FR

Mötessekreterare

• Pär Pettersson, FR

Justerare

• Pia Engström, SGS

• Daniel Andersson, FR

Övriga närvarande

• 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 tv̊a justerare

Pia Engström och Daniel Andersson väljs till justerare.

§6 Tid för nästa kvartalsmöte

Nästa möte skall h̊allas tisdagen den 6 september 2011 klockan 17.

§7 Genomg̊ang av föreg̊aende mötesprotokoll

Protokollet fr̊an kvartalsmötet tisdagen den 8 februari lästes upp. Punkter som
ej återkommer p̊a mötets dagordning var skatteverkets byte av lägenhetsnummer
som eventuellt kan orsaka problem i framtiden.

§8 P̊a g̊ang inom SGS

Ombyggnationen p̊a Volrat Tham g̊ar som t̊aget (förhoppningsvis bättre, med
tanke p̊a SJs problem) och inflytt beräknas till 30 augusti. Fasaden p̊a Storgatan
är äntligen klar, efter omfattande förseningar pga den stränga vintern. Ren-
overingen p̊a Olofshöjd fortsätter. Nytt mål för SGS är 1000 nya studentlägenhet-
er till 2015, vilket motsvarar hälften av Göteborgs totala mål för antal stu-
dentlägenheter inom samma tidsram. Förra årets kundundersökning redovisas i
maj och Pia väntar med spänning p̊a resultaten.

§8.1 P̊a g̊ang p̊a Rotary

Börsrummet h̊aller p̊a att lagas. Armeringsjärnen var kass och de var tvungna att
bytas, lister har asbestsanerats och upprustningen g̊ar framåt, dock dyrare än
beräknat. I övrigt piffas det med målning, blommor, balkongdörrar och badrum.
Informationsskylt med karta skall sättas upp utanför för att underlätta för ny-
inflyttade människor att hitta.

§9 Vad händer i FR Rotary?

V̊arens husfest har passerat utan klagomål, men med f̊a gäster. Nästa stora
aktivitet är grillfesten i slutet p̊a maj, som alltid brukar vara välbesökt. Flera
nya medlemmar har tillkommit i FR, men de är fortfarande för blyga för att
v̊aga presenteras sig för de r̊abarkade anställda p̊a SGS.

§10 Rotary Pub

§10.1 Allmän status

Försäljning och engagemang dalar alltid under v̊aren, dock g̊ar det fortfarande
helt okej. Fredagen den 27 maj är sista ordinarie öppetdag, pubarna skall dock
försöka h̊alla öppet varannan fredag under sommaren (mest för att h̊alla koll
p̊a att allt funkar som det ska). Ekonomin h̊aller sig p̊a konstant niv̊a trots
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försäljning, Daniel skyller detta p̊a att ölansvarig har fyllt ölförr̊adet till brist-
ningsgränsen med diverse läckerheter.

§10.2 Fönsternyckel

Nyckel till pubens fönster efterfr̊agas återigen d̊a det kan bli varmt och instängt
och pubarna vill kunna vädra innan de öppnar p̊a kvällarna. Fr̊agan har dryftas
tidigare och det är fortfarande risken med att folk ger sig ut p̊a taket som gör att
fönstrena bör vara l̊asta. Dock föresl̊ar Pia att SGS kan sätta vädringsbeslag s̊a
att de kan öppnas med en liten glipa. Detta tycker FR verkar vara en utmärkt
idé.

§11 Börsrummet

§11.1 Status

Fr̊agan behandlades under § 8.1.

§11.2 Framtida planer

Fr̊agan skjuts upp till nästa protokoll d̊a sekreteraren har slarvat bort protokollet
där FR diskuterade möjliga planer - dagens ungdom... Förr̊ad till pub eller FR
möjligtvis? Tyst aktivitet efterfr̊agas.

§12 Ovälkomna besökare p̊a Rotary

Fortsatta problem med att folk tar sig in. Bland annat har en bil stulits fr̊an
garaget och en annan har blivit tömd p̊a verktyg. När Pia var p̊a Rotary under
en helg upptäckte hon att dörren till gymnastikhallen stod uppställd och att
bakdörren till garaget var öppen. Under den g̊angna helgen var polisen i huset
till följd av att äldsta hyresgästen ringt in dem d̊a det var folk som gick omkring
och ryckte i dörrar.

§13 FR-TV

FR har problem med att f̊a upp den berömda interna TV-kanalen p̊a Rotary
och har bett SGS om hjälp. Fr̊agan har g̊att upp till ledningsgruppen om vad
som skall göras, i och med att det är en intern kanal där SGS inte har n̊agon
kontroll över vad som sänds ut. Pia lovar återkomma med besked.

§14 Övriga fr̊agor

Förtroender̊adet p̊a Viktor Rydberg vill eventuellt vara med p̊a ett av v̊ara
möten för att prata om rekrytering samt för att se hur saker och ting g̊ar till
(bland de ärrade veteranerna) p̊a Rotary.

Daniel p̊apekar att till hösten införs avgift för de internationella studenterna och
förhör sig huruvida detta kommer ge SGS problem med färre utbytesstudenter.
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Pia tror att det kommer att bli ett annorlunda klientel, men inte orsaka n̊agra
problem.

Fler utomhusmöbler efterfr̊agas, SGS-Daniel skall titta p̊a det.

Folk har fr̊agat vad det är för träd som st̊ar p̊a g̊arden och SGS-Daniel hälsar
att det är tre kastanjeträd, men att det är oklart vad mer som finns.

§15 Mötets avslutande

Det gjorde det.

Sekreterare:

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

Pär Pettersson

Justerare:

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

Pia Engström

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

Daniel Andersson
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