Protokoll:
Kvartalsmöte mellan SGS och FR Rotary
2013–03–13

Närvaro
Mötesordförande samt sekreterare
• Daniel Andersson, FR Rotary

Övriga närvarande
• Neshat Alizadeh, SGS

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.

§4

Val av mötessekreterare

Daniel Andersson väljs till mötessekreterare.

§5

Val av två justerare

Neshat Alizadeh väljs.
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§6

Tid för nästa kvartalsmöte

Tid väljs till vecka 21, exakt tid kommer senare. Samma plats.

§7

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Mötesprotokollet från kvartalsmöte 2012–12–06 lästes upp. Punkter med anledning till återkoppling listas nedan.
Täckskiva till biljardbord. För ett år sedan ordnades en täckskiva till biljardbordet. Sedan knappt ett år är den försvunnen. Som läget ser ut så
är ingen ersättare planerad. Kanske vill biljardbordsrestauratören sälja
något specialskydd för en viss mängd pengar.
FRTV. FR Rotarys intern-TV-kanal FRTV är fortsatt nedstängd i väntan på
bättre tider och en åtgärd av kabeltekniker. Projektet läggs i träda tills
ny engagerad hyresgäst dyker upp.
Torkskåp. Ett nytt torkskåp i B-huset är på plats. En “lite lustig” lösning enligt
Pia Engström, men det förtar inte dess praktiska nytta. Även inköp och
installation av ett extra torkskåp på gården är något som finns i tankarna.
Daniel Andersson påpekar att han tycker att de nya torksåpen är för små.
Brandutbildning i Rotary Pub Planerat tillfälle var strax efter påsk.
Brand på Rosendal. Så som GP har rapporterat1 så har en lägenhet brunnit
på Studiegången i SGS bostäder i området Rosendal. Facit: inga personskador, men stora materiella sådana. Brandorsak nu klarlagd.
Sopsortering i gruppköken. Ny lösning för sopsortering i gruppköken är under utredning. B-huset ska agera plats för ett pilotprojekt med kassar för
sopsortering av glas, metall, etc. Var ska dessa få plats? Det är detta som
testperioden ska utvisa. Kanske i ordinarie sopskåp, kanske ska de invadera
det gemensamma skåpet i matsalsdelen av köken. Förhoppningen är att
detta ska leda till förbättrad sopsortering på Rotary.
Brandfiltar i kök. Brandfiltar i alla gruppkök har installerats.
Lock till mikrovågsugnar. Lock planeras att placeras ut i köken i samband
med sopsorteringsåtgärder.

§8

På gång inom SGS

Ny VD för SGS. Magnus Paulsson har utsetts till ny VD för SGS med tillträde 2013–03–012 . Under hans introduktionsmånad åkte han runt på de
olika avdelningarna. I måndags var han här på Johanneberg, han tittade
på motionshallen samt så hörde han talas om pubben.
FR Rotary på Facebook Neshat har lovat att posta FR-Rotarys länk på
SGS Faceboksida, (http://www.fr-rotary.com/)”.
1 http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1149647-tva-till-sjukhus-efter-lagenhetsbrand
2 http://www.sgsstudentbostader.se/se/kortfakta/nyheter/ny-vd-utsedd-for-sgs
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Nya lägenheter på Gibraltagatan SGS bygger 100 nya lägenheter på Gibraltagatan.
Badrumsrenovering Renoveringen av badrummen på Rotary fortsätter under
2013.
Byte av fönster Man kommer att fortsätta att byta fönster i korridorerna.
Avmöblering av enkelrummen Man har börjat avmöblera enkelrummen på
Rotary, det kommer att sänka hyran på flera lägenheter samt så kommer
man inte att bli ersätningsskyldig om man inte längre har kvar möblerna.
För mer information kontakta områdeskontoret.
Fokus på Rabatter Under Sommaren 2013 så kommer det bli stort fokus på
utemiljön på rotary, särskilt på rabatterna.

8.1

På gång på Rotary

En ny era. Mångårig ordförande och hobbyrumsansvarig i FR Rotary, drivande av och tillståndsinnehavare för Rotary Pub, studentvärd och hyresgäs Daniel R Andersson (skivander av förra möteprotokolet) har flyttat
från Rotary 2012–12–31. Han tackar sig själv för ett gott arbete. Ersättande studentvärd och ordförande heter lustigt nog också Daniel Andersson (och är skivandet av detta möteprotokolet). Daniel K Andersson (den
nya) har länge bott på Rotary och kommer att bo kvar här ett längre
tag. Han bor i lägenhet 3300 och har alltid access till tvättstugorna och
idrottshallen om någon skulle behöva komma in där på en icke bokad tid.
årsmöte. FR Rotary ska ha sitt årsmöte efter påsk och hoppas på en tillströmning av hyresgäster som vill ta över. Även Rotary Pubs serveringstillstånd
är beroende av att FR Rotary existerar och har en styrelse bestående till
hälften av personer som genomgått av Tillståndsenheten i Göteborg godkänd utbildning i alkohollagstiftning. Av denna anledning kommer Daniel
R Andersson sitta kvar under en övergångsperiod tills en ny person med
dessa egenskaper kan tillträda.
Hobbyrummet. Daniel R Anderssons granne Patrik Stenberg har tagit över
rollen som verktygsutlånare och hobbyrumsansvarig.
Ekonomi. FR Rotarys ekonomi är god. Daniel Andersson har ännu inte tillgång
till kontot. Nära stående inköp som nämnts är
• upprustning av biljardrummet,
• ny stereoutrustning till Rotary Pub samt
• ny inredning till Rotary Pub.
Kick off. Det kommer kanske att bli en kick off mellan olika FR kontoren i
Göteborg.
Börsrummet. Detta rummet står till FR förfogande och skall försökan användas lite mer, iderer kommer att tas upp på det kommande årsmötet.
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§9

Rotary Pub

Ekonomi. Ekonomin är stark. Nytt stekbord har av nöden inhandlats och ska
installeras direkt efter detta möte.
Personalbrist. En mängd nya personer har tillkommit i personalstyrkan, men
ordinarie öppettider ons–fre har under hösten oftast varit enbart onsdag
och fredag på grund av svårigheter att få ihop personer till passen. Rotary
Pub har överlevt tidigare generationsskiften och kommer säkert göra det
igen.

§10

Övriga frågor

Utrymningsmöjligheter från bastun En hyresgäst har kommenterat att det
vore bra att ta bort låsen från trapphuset bakom SGS kontor. Daniel Andersson håller med. Det som är dumt är att man måste ha en nyckel för att
ta sig vidare för alla dörrar utom den längts ner. Anledningen till låsen var
entren som låg vid det gamla konteret var olåst. Neshat har lovat att kolla
upp om det vore möjligt att ta bort låsen från dörrarna i detta trapphuset.

§11

Mötets avslutande

Mötet avslutas.

Sekreterare

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

Justerare

....................................................................................................
Neshat Alizadeh
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