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Kvartalsmöte 
Plats: SGS områdeskontor på Rotary 

2012-02-28 

Närvaro 
Mötesordförande 

• Daniel Andersson, FR 

Mötessekreterare 

• Karina Sundén, FR 

Justerare 

• Pia Engström, SGS 

• Daniel Andersson, FR 

Övriga närvarande 

• Johnny Svanlund, SGS 

§1  Mötets öppnande 

Mötet förklaras öppnat.  
 

§2  Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns utan anmärkniningar.  

 

§3  Val av mötesordförande 

Daniel Andersson väljs till mötesordförande 

 

§4  Val av mötessekreterare 

Karina Sundén väljs till mötessekreterare. 
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§5  Val av två justerare 

Pia Engström och Daniel Andersson väljs till justerare. 

 

§6  Tid för nästa kvartalsmöte 

Nästa kvartalsmöte sätts preliminärt till den 30 maj 2012 klockan 17, på samma plats. 

 

§7  Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Protokollet från torsdagen den 24:e november tas upp. Utöver det vanliga 
diskuterades: 

Studensbostadskonferensen (StudBo11), brandstege till hus-B-tvättstugan, skyltar 
(både inne i trapphusen och den som nu kommit upp utanför kontoret), 
informationen till nya hyresgäster, de renoveringar (underhållsarbete i våtrum, byte 
av balkongdörrar samt målning) som SGS har beslutat ska ske på Rotary, den 
finansiära planen som SGS beslutat om i december, brandutbildning till pub 
personalen, rökning samt serveringstillstånd på puben. Lösning till att biljardrummet 
skötts fel togs även upp. 

 

§8  På gång inom SGS 

Volrat Tham går framåt, inflytt påbörjas i maj. 

Omvandlingen av Matematiskt centrum till studentlägenheter/veckobostäder håller 
på att bli förverkligad. 

Vägglössproblemen har blivit färre hos SGS 

Dubbelt boende i enkelrum satsar SGS på att stoppa då detta leder till högre slitage 
och belastning i både kök och rum. 

§ 8.1 På gång på Rotary? 

Finansieringen från SGS har kommit och följande åtgärder ska ske: 

Brandfiltar till kök, utökning av sopsortering i kök, våtrumsrenoveringar, 
balkongdörrar ska bytas ut, torktumlare/tvättmaskiner bytes kontinuerligt, byte av 
vävtapet, lampa i garaget ska undersökas då den står på och drar energi, kyl&frysar 
ska köpas och bytas vid behov men ej ur energisynpunkt, obligatorisk 
ventilationskontroll (OVK) ska ske på Rotary inom snar framtid. 
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Kontinuerlig renovering sker i väntan på att Olofshöjdsrenoveringarna ska bli klara 
och då kan även Rotary kanske påbörja stambyten, om budgeten tillåter (vilket 
handlar om minst 4-5 år fram i tiden). 

Två olika pingisbord diskuteras (ett till idrottshallen och en till biljardrummet) så det i 
idrottshallen inte släpas fram och tillbaks. 

En täckskiva på biljardbordet har gjorts, ett förslag är att FR målar denna så att den är 
vackrare för ögat. 

För FRTV finns fortfarande inga nyheter förutom att ett ansvarsförbindelse behövs och 
att det i så fall möjligtvis är FR:s ordförande som skulle stå för detta. 

Brandskydd och information till alla boende samt allmänt på Rotary (med tanke på 
branden vid Chalmers studentbostäders Blåelden) tas även upp. 

Toaletterna i omklädningsrummet ska enligt källor ha varit vandaliserat men FR 
Daniel har sedan förra mötet kikat på detta och tycker det ser okej ut. 

 

§9  Vad händer i FR Rotary? 

Senaste kvartalsmötet låg precis innan husfesten som gick av stapeln i sportens tema. 
Nästa husfest ligger nu på planeringsbordet samt att anordna större PR för kommande 
Husmöte för att locka till medlemmar. 

 

§10 Rotary Pub 

§10.1 Allmän status 

Ekonomin för Puben ser ljus ut med överflöd av pengar. 

Ny personal har tillkommit, i form av internationella studenter och det är bra att de 
faktiskt bor på Rotary då detta från början var syftet.  

Brandutbildning för pubare ska det snart sättas datum för. 

 

§11 Övriga Frågor 

Stök i biljardrum har åtaliga gånger tidigare diskuterats och nu har FR Daniel tillgång 
till en aptusbricka och kan kolla in vid behov. 
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Information om 10-månadershyra har en hyresgäst undrat över då det varierar 
beroende på när man flyttar in. Information om detta finns i hyreskontraktet men är 
bra att ha koll på. 

E-hyror har nyligen införts och har enligt SGS fungerat bra. De som vill ha papper 
som på den gamla goda tiden får såklart fortfarande det. Några har kommit in och 
ifrågasatt var deras hyresavi blivit av men inga negativa åsikter.  

Öppna ytterdörren via internet är på gång, mer info om detta kommer gå ut när det 
är installerat, vilket SGS redan trodde redan fanns men att det iallafall skulle ske snart. 

 

§12 Mötets avslutande 
Det gjorde det. 

 

Sekreterare: 

 

 

-------------------------------------------------------- 

Karina Sundén 

 

Justerare: 

 

 

-------------------------------------------------------- 

Pia Engström 

 

 

-------------------------------------------------------- 

Daniel Andersson 


