Protokoll:
Kvartalsmöte mellan SGS och FR Rotary
2012–09–13

Närvaro
Mötesordförande samt sekreterare
• Daniel Andersson, FR Rotary

Övriga närvarande
• Pia Engström, SGS
• Johnny Svanlund, SGS
• Oskar Ingemarsson, FR Rotary
• Tobias Andersson, Rotary Pub
• Kasper Karlsson, Rotary Pub

Plats
SGS områdeskontor, Johanneberg.

§1

Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat.

§2

Godkännande av dagordningen

Dagordning godkänns utan anmärkningar.

§3

Val av mötesordförande

Daniel Andersson väljs till mötesordförande.
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§4

Val av mötessekreterare

Daniel Andersson väljs till mötessekreterare.

§5

Val av två justerare

Kasper Karlsson och Johnny Svanlund väljs.

§6

Tid för nästa kvartalsmöte

Tid väljs till 2012–12–06 18:30 CET. Samma plats.

§7

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Mötesprotokollet från kvartalsmöte 2012–05–30 lästes upp. Punkter med anledning till återkoppling listas nedan.
Dubbelt boende. SGS översikt över enkelrum med otillåtet dubbelt boende
har fortsatt. En rotationseﬀekt har uppmärksammats där de hyresgäster
som blir ombedda att skaﬀa eget rum har en tendens att helt enkelt skaﬀa
ny rumskompis, men i många fall resulterar notiﬁkationen i en bättre
lösning med eget boende för alla parter.
Ventilationskalibrering. I sommar har ventilationen i alla rum rensats och
kalibrerats in. Inga överraskningar under arbetet.
Täckskiva till biljardbord. Detta ordnades efter förrförra mötet, men den
försvann runt Valborg. Så som läget ser ut så är det ingen som saknat den
och planer om en ersättare läggs på is.
FRTV. FR Rotarys intern-TV-kanal FRTV är fortsatt nedstängd i väntan på
bättre tider och en åtgärd av kabeltekniker. Pia Engström föreslår att hon
och Daniel Andersson sätter sig ner för att författa en ansvarsförbindelse
för ordföranden i FR Rotary att skriva på för att sändningar ska kunna
återupptas.
Sopsortering. Studentvärdarna på Rotary har fått extra instruktioner att informera om vikten av korrekt sopsortering. Daniel Andersson ﬂikar in en
önskan om utökat utrymme för “Plastförpackningar” i soprummet. Pia
Engström noterar och ska kika på det.
Brandutbildning i Rotary Pub. Detta var tänkt att anordnas någon gång i
läsvecka 1–2 denna läsperiod (dvs i skrivande stund), men har av tidsbrist
medvetet skjutits upp av källarmästare Oskar Ingemarsson. Det är dock
fortfarande på agendan.
Torkskåp. Ett nytt torkskåp i B-huset är på gång. Vår bästa fastighetsskötare
Daniel Naeris är satt på uppdraget och håller på och snickrar fram en
lösning.
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Även ett extra skåp i tvättstugan på gården efterfrågades av en hyresgäst
under förra mötet. Pia Engström meddelar att SGS ska inspektera om
ventilationen i tvättstugan klarar av det, men i övrigt ﬁnns inga anmärkningar gällande ett framtida inköp.

§8

På gång inom SGS

Budgetering. Pågår för närvarande.
Storgatan. Takbyte har genomförts.
Matematiskt Centrum. Arbetet fortskrider.
Vasagatan. Fönsterbyte har genomförts.
Vattenskada i Guldhedstornet. Terassen i Guldhedstornet har varit stängd
ett längre tag för att kunna söka upp en vattenskada i byggnaden. Denna
har nu hittats och planering och arbete pågår för att åter ge hyresgästerna
tillgång till sin terass.
Dan Broströmshemmet. Fönstermålning och omdränering har genomförts.
Ändringar i Johannebergsgruppen. Johnny Svanlund lämnar posten som
biträdande områdeschef på Johanneberg och tar över som områdeschef för
Olofshöjd.

8.1 På gång på Rotary
Sopsortering i gruppköken. Ny lösning för sopsortering i gruppköken är under utredning.
Brandﬁltar i kök. Samtidigt som den nya sopsorteringslösningen installeras
ska brandﬁltar tillkomma i köken.

§9

Vad händer i FR Rotary?

Grillfest. Sommaravslutningens traditionella FR-grillfest ﬁck skjutas upp på
grund av tidsbrist innan sommaren, och får ställas in på grund av “bra
väder”-brist efter sommaren. Bättre lycka nästa år.
Rekrytering. Medlemsantalet har minskat sedan senast då tidigare sekreterare och vice ordförande Pär Pettersson nyligen ﬂyttat från Rotary.
Tillskottet av nya medlemmar går fortsatt trögt. Daniel Andersson spekulerar i att sätta upp en lapp med fult språk på Rotarys dörrar för att
få en reaktion. Förslaget möts med skepsis från övriga deltagare. Åter till
ritbordet.
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§10

Rotary Pub

Ekonomi. Ekonomin är stark. Betydande investeringar planeras gällande både
möblemang samt vid behov köksutrustning.
Personalbrist. Terminens första öppetveckor har präglats av problem att få
ihop tillräckligt med folk till jobbpassen. Oskar Ingemarsson tror att det
kommer underlätta när väl nollningen tar slut då en fraktion av arbetsstyrkan i puben även är engagerad i aktiviteter på Chalmers. Dessutom
hoppas det på nyrekryteringar vid terminsstart, liksom har varit fallet de
senaste åren. Ett par kandidater är redan inspanade.

§11

Övriga frågor

Utebordens skick. Kasper Karlsson meddelar att ett av innergårdens bord
är trasigt. SGS ska åtgärda detta, och Pia Engström nämner att deras
bemanning under sommaren har varit lite lägre än vanligt, vilket har gjort
att prioriteringar har fått göras.
Uppdatering av FR-information. Åsa Ljungberg i receptionen på SGS Johanneberg har noterat viss utdaterad information på den informationslapp
från FR Rotary som delas ut vid inﬂytt gällande att det ﬁnns ytterligare
en bokningspanel i huset. Daniel Andersson får en noterad kopia och ska
återkomma med en uppdaterad variant.
Sommarstädning. Den årliga storstädningen under sommaren har genomförts
och närvarande hyresgästerna är nöjda med resultatet.
Lock till mikrovågsugn. Daniel Andersson hade i sin roll som studentvärd
fått en förfrågan om huruvida lock till mikrovågsugnarna var standard i
gruppköken. Pia Engström meddelar att det inte varit på agendan tidigare,
men att det inte är en stor sak att ordna, och att det är något som i SGS
regi ska erbjudas framöver.
Orienteringskarta och Rotarynavigation. Pia Engström hade fått påhälsning i garaget av vilsna hyresgäster som letade efter idrottshallen. Hon
undrar om orienteringskartan är tillräcklig, eller om ytterligare skyltning
bör tillkomma? Pia har spekulerat i en skylt på den gråa ståldörren bredvid garaget, men känner viss skepsis i och med att det skulle skylta även
för ovälkomna besökare som alltid är närvarande. Daniel Andersson håller
med om att det inte är att föredra. Däremot föreslår Daniel bättre intern
skyltning; något så enkelt som en lapp på bastudörren där det står “Bastu”, etc. Pia Engström noterar detta och ska vidarebefordra uppdraget.
Uppdatering av postboxar. Vissa nyheter har införts gällande postboxarna. Numera står både Skatteverkets och SGS interna lägenhetsnummer
på postboxarna, på både in- och utsidan. Närvarande hyresgäster har inget negativt att anmärka, och det ska säkert vara till godo för alla. Daniel
Andersson noterar att viss förvirring gällande vilket nummer som gäller
fortfarande verkar ﬁnnas hos brevbärarna, då brev adresserade till Skatteverkets nummer ofta får överstruket rumsnummer ersatt med SGS interna
dito, men breven verkar ju komma fram i alla fall.
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Referens till FR Rotarys hemsida på hyresavierna. I sin roll som studentvärd får Daniel Andersson ofta frågan om vad hyresaviposten “Förtroenderådskrona” innebär, vilket även FR Rotary har stort intresse av ska
vara allmänt känt. Daniel lägger ett förslag om att skriva till FR Rotarys
hemsidas adress direkt efter posten speciﬁkation som då skulle lyda “Förtroenderådskrona (http://www.fr-rotary.com/)”. Förhoppningen är att
de hyresgäster som undrar då direkt kan få svar och även upptäcka den
fantastiska förening som är FR Rotary på egen hand, och ställa intresserade frågor när studentvärden sedermera kommer på besök. Pia Engström
ska vidarebefordra förfrågan.
Spårvagnshållplats: Rotary. För att slippa gå/cykla uppför den ständiga
uppförsbacken som möter Rotarys hyresgäster när de ska ta sig hem så
föreslår Daniel Andersson upprättande av spårvagnshållplats “Rotary” via
ett hisschakt ner i berggrunden för påstigning mitt i tunneln mellan Korsvägen och Chalmers, som löper relativt rakt under Rotary. Det konstateras
att mötets bra idéer verkar ha tagit slut och “Övriga frågor” avslutas.

§12

Mötets avslutande

Mötet avslutas.
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Sekreterare

....................................................................................................
Daniel Andersson

Justerare

....................................................................................................
Kasper Karlsson

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