Kvartalsmöte
Plats: SGS områdeskontor på Rotary
2011–09–06

Närvaro
Mötesordförande
• Daniel Andersson, FR

Mötessekreterare
• Pär Pettersson, FR

Justerare
• Pia Engström, SGS
• Karina Sundén, FR

Övriga närvarande
• Karin Strömberg, FR
• Johnny Svanlund, SGS
• Camilla Knifsund, studentvärd

§1

Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat.

§2

Godkännande av dagordningen

Dagordning godkändes, med ändring att en ny punkt 11.10 läggs till angående
tvättinstruktioner på engelska.

§3

Val av mötesordförande

Daniel Andersson väljs till mötesordförande.
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§4

Val av mötessekreterare

Pär Pettersson väljs till mötessekreterare.

§5

Val av två justerare

Pia Engström och Karina Sundén väljs till justerare.

§6

Tid för nästa kvartalsmöte

Nästa kvartalsmöte skall hållas torsdagen den 24 november.

§7

Genomgång av föregående FR-mötesprotokoll

Protokollet från kvartalsmötet den 10 maj lästes upp. Punkter som behandlades
då som ej kom upp på tal igen var: resultat från kundundersökning har kommit
in med gott resultat för Rotarys områdeskontor i synnerhet, fönsternyckel till
puben och planer inför sommaren.

§8

På gång inom SGS

Inflytt i Volrat Thams andra etapp utfördes i slutet på augusti, ombyggnationen av sista biten påbörjad. Stor studentbostadskonferens i september på
temat ’Framtidens studentboende’. Det kommer bli minst ett nybyggt hus (det
vinnande bidraget i arkitekttävling) till följd av härligheten. I övrigt fortsatt
stambyte på Olofshöjd och diverse pappersarbeten (prognoser, budget) inför
2012.

§8.1

På gång på Rotary

Fortsatt arbete med våtrum och byte av balkongdörrar. Dessutom ny tvättmaskin,
torktumlare och torkskåp till B-husets tvättstuga, till följd av omfattande vattenskada. En brandstege skall också sättas upp så att hyresgästen inte skall
behöva tvätta sig ut vid brand. Ytterdörrarna skall inom en snar framtid kunna
låsas upp via internet.

§9

Vad händer i FR Rotary

FRs verksamhet har i stort sett legat nere under sommaren. Grillfesten brann
inne på grund av dåligt väder. Ny dylik planeras till kommande helg. I övrigt
lösa planer angående höstens husfest.
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§10

Rotary Pub

§10.1

Allmän status

SGS har installerat nya dörrar. Förr fanns en lampa som visade om dörren var
öppen eller inte, SGS-Daniel skall informeras om detta och se om det går att göra
något åt. Anordning (krok, hasp etc) för att ställa upp ytterdörren efterfrågas.
I övrigt har dörren som leder ut till trapphuset sprungit ihop med något och
fått sig en törn, Pia lovar att kontrollera när puben brandskyddinspekteras
kommande fredag.

§11
§11.1

Snabba studentvärdspunkter
Yttre husbeteckningar

Vissa hus (C-huset åtminstone) saknar yttre husbeteckningar, SGS skall beställa
nya.

§11.2

Info om förrådsutrymme

Information ges vid inflytt, men det är mycket att ta in och Johnny överlämnade
lapp till båda studentvärdar angående vart olika lägenheter har sina förråd, så
att de i sin tur kan visa nyinflyttade.

§11.3

Felmeddelande på hemsida enbart på engelska

Svenskt felmeddelande ges även på den engelska versionen av hemsidan. Pia
skall underrätta IT-avdelningen och höra om detta är som det skall vara eller
en bugg.

§11.4

Inaktuella informationstavlor i uppgångar

I vissa uppgångar sitter information om fotolabb och systuga, vilka inte finns
längre. Pia säger att dessa skall tas ner och bli ersatta av den informationsskylt
som skall sättas upp utanför kontoret. Där skall finns instruktioner om hur man
tar sig till soprum, tvättstuga, sporthall osv.

§11.5

Info om hur det hittas till A-husets gemensamma
utrymmen

Se punkt 10.4

§11.6

Initiala hyresavier till utbytesstudenter orsakar viss
förvirring

Vissa utbytesstudenter har varit förbryllade över hyresavier där beloppet varit
makulerat. Pia förklarar att det är en omställning för somliga att ta till sig det
system som finns här, men att alla eventuella oklarheter kan redas ut med ett
besök till kontoret.
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§11.7

FR:s informationslapp

Delas ut vid inflytt. Dock kan det vara dags att se över vad det är som faktiskt
står på den. FR skall fundera och justera.

§11.8

Madrasser vid inflytt

Madrass ingår ej i allmänhet, ibland kan dock någon snäll utflyttande lämna
sin kvar. Dessutom är det många olika typer av sängar i omlopp, när de gamla
byts ut kommer en ny variant som inte behöver vara av samma typ. Alla nya
sängar har inbyggd madrass.

§11.9

Utbilda Daniel mer om Rotarys journummer

Securitas skall endast ringas när det handlar om störningärenden (nörden i
sekreteraren noterar att fysikalisk störningsteori inte bör sorteras här), i övrigt
skall SOS alarm kontaktas. De kan dock i sin tur ringa Securitas, beroende på
vad det är för typ av ärende, vilket kan leda till förvirring för hyresgästen (precis
som störningsteori).

§11.10

Tvättinstruktioner på engelska

Tvättinstruktioner på engelska efterfrågas. Pia berättar att SGS tänker mycket
på hur just tvättinstruktioner skall utformas (diverse språkinställningar finns
redan på maskinerna), eftersom det är första gången många tvättar själva och
detta orsakar problem. En variant som föreslås är att studentvärden frågar om
hyresgästen har tvättat förr och i annat fall erbjuder sig att visa.

§12
§12.1

Börsrummet
Status

Reparationen är färdig och det är fritt fram att använda utrymmet.

§12.2

Framtida planer

Sedan första början har SGS tingat en bit för förvaring av ritningar och dylikt,
vad resten används till är upp till FR att bestämma. Kraven är, som tidigare, att
det är en tyst aktivitet. Huruvida rummet skall vara bokningsbart via internet,
tillgängligt för alla eller bara för vissa är helt upp till FR att bestämma.

§13

FRTV

Frågan är sedan tidigare uppe i ledningsgruppen, men de drar ut på tiden med
ett svar (på grund av stundande konferens). Pia lovar påminna igen och skall
försöka återkomma med ett svar till nästa möte.
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§14

Övriga frågor

Pia för ovälkomna besökare på tal, efter en incident gångna helgen där en
föräldraförening dragit ström från Viktor Rydberg till lekplatsen utanför för
att blåsa upp en hoppborg. Hon ber oss att uppmana alla boende (grannar,
vänner, avkommor etc) att inte lämna dörren öppen och inte släppa in okända
människor i byggnaden.

§15

Mötets avslutande

Det gjorde det.

Sekreterare:

..............................................................................
Pär Pettersson
Justerare:

..............................................................................
Pia Engström, SGS

..............................................................................
Karina Sundén, FR
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