
Protokoll: Husmöte 2005-12-14 Förtroenderådet Rotary 
 
Närvarande: Ragnar Burenius, Arne Bergvik, Peter Wold, Anna Lundgren, Frida 
Holmquist, Daniel Vindevåg, Fredrik Stål, Johnny Berlic, Viktor Kämpe, Erik 
Ohlson, Emma Pellmyr, Kristian Medjed, Joachim Marinsson, Linda Grusmark, 
Hector Montes 
 
§1.  Mötet öppnat. 
 

Ja 

§2.  Föreningsfakta 
 

Upplästes 

§3.  Redogörelse av stadgarna 
§5:13 - §5:15 

Upplästes 

§4.  Justeringsmän: Peter Wold och Kristian Medjed 
§5.  Mötets stadgeenliga 

utlysande 
Mötet är stadgeenligt utlyst. 

§6.  Mötesordförande: 
 

Arne Bergvik 

§7.  Mötessekreterare: 
 

Ragnar Burenius 

§8.  Godkännande av 
dagordningen 

Dagordningen godkänd 

§9.  Uppläsning och 
godkännande av föregående 
husmötesprotokoll 

Ja 

§10. Uppläsning och 
godkännande av föregående 
FR-mötesprotokoll 

Ja 

§11. Kandidater till FR 2006 Inga spontana kandidaturer. 
 

§12. Val av två 
lekmannarevisorer 

Bordlägges till nästa styrelsemöte. 

§13. Godkännande av 
ekonomiansvarig för puben 

Godkännes. 

§14. Ansvarsfrihet för FR 2004 Vindevåg presetenterar vad som hänt under året. 
Största investeringen var en ny kassaapparat till 
puben (10 000kr). Inga andra större investeringar. 
Puben är skyldig FR knappt 15000kr, men denna 
skuld har börjat betalas av. Totalt har FR en kassa 
på ~80 000kr. Revisorn anser att detta är för 
mycket. Övriga synpunkter från hans sida är att 
kassaapparatsinköpet eventuellt skulle tagits från 
pubens kassa. Resonemanget i detta fall har dock 
varit att inköpet har gjorts för att kunna hålla kvar 
den service för hyresgästerna som en lokal pub 
med låga priser innebär. 
FR har även betalat en telefonräkning som 
egentligen skulle betalats av puben. Denna 
händelse är dock ett misstag. Revisorn tycker 
även att antalet kassor ska minskas, ett arbete 



som redan är inlett.  
FR får ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004. 
 

§15. Ansvarsfrihet för puben 
2004 

Peter läser upp verksamhetsberättelse. Puben får 
ansvarsfrihet. 

§16. Radon och PCB Arne informerar om de radonmätningar och den 
PCB-sanering som för tillfället bedrivs av SGS. 

§17. FR  aktiviteter under året FR har ordnat två husfester och ett grillkalas. 
Vårens husfest var temalös, medan höstens hade 
pirattema.  

§18. Nytt från SGS FR informerar om vad SGS håller på med, och 
vad som ska hända i framtiden (se 
kvartalsmötesprotkoll för mer information). 

§19. Inkomna motioner Inga inkomna motioner 
§20. Övriga ärenden och frågor Åsikter om värmen i huset framkommer. 

Kombinationen av el integrerat i hyran 
tillsammans med dålig uppvärmning kan 
ifrågasättas energipolitiskt. Något att ta upp med 
SGS i framtiden. 
Websidan är dåligt uppdaterad. Erik kan tänka sig 
att titta på detta. FR välkomnar ett sådant initativ. 
Det är små papperskorgar i köken, vilket på sina 
ställen leder till bristande sopsortering. Önskemål 
om att FR ska diskutera saken med SGS. 
Observationer har förekommit om att det pågår 
stölder i källarförråden. Hector har tagit upp detta 
med SGS utan att få någon egentlig reaktion, vill 
att FR också ska göra det. 
Peter har undersökt frågan om nyinköp av stolar 
till puben. Kostnadsmässigt handlar det om 600-
1000kr per stol, om man ska ha god kvalité. 
Frågan ska diskuteras vidare på framtida FR-
möten. 

§21. Mötets avslutande Mötet avslutat. 
   
Vid protokollet Justeras Justeras 
 
 
 
 

  
 
 

Ragnar Burenius Peter Wold Kristian Medjed 
 


