
Husmöte förtroenderådet Rotary
Söndag den 22 mars, 2009 

Konferensrummet, Rotary studenthem

Närvarande: 
Mötesordförande: Daniel Andersson
Mötessekreterare: Andreas Draganis
Justeringsmän: Magnus Karlsson och Pär Pettersson
Övriga närvarande: Johan Annell

Oskar Ingemarsson

§ 1. Redogörelse av § 5 avsnitt 13-15 i FR:s stadgar
Stadgarna läses upp av Daniel.

§ 2. Mötets öppnande 
Mötet förklaras öppnat.

§ 3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

§ 4. Mötets stadgeenliga utlysande 
Mötet anses stadgeenligt utlyst.

§ 5. Val av mötesordförande 
Daniel Andersson väljs till ordförande.

§ 6. Val av mötessekreterare 
Andreas Draganis väljs till mötessekreterare.

§ 7. Val av två justeringsmän
Magnus Karlsson och Pär Pettersson väljs till justeringsmän.

§ 8. Genomgång av föregående husmötesprotokoll
Daniel läser upp husmötesprotokollet från den 16 november 2008.
Aktuella ärenden:
DNG har börjat röra på sig gällande internetuppkopplingen. Test med
100Mbps och ökad trafikgräns har genomförts utan löften om permanent
införsel.

Bio i biljardrummet snickras det fortfarande på. Inköp av DVD-spelare,
projektorfäste samt kablar ska ske inom kort.

SGS förhandlar om lösning på belysningsproblemet i gymnastiksalen. Nya
armaturer samt borttagning av näten är aktuellt. Rörelsedetektorer ska
installeras för igångsättning av belysningen.



§ 9. Genomgång av föregående FR-mötesprotokoll
Daniel läser upp FR-mötesprotokollet från den 18 mars 2009.
Aktuella ärenden:
SGS låste i vintras omklädningsrummet inklusive bastumöjligheterna pga
misskötsel. FR har tagit på sig att sköta bokning av bastun tills
aptussystem införs. Efter diskussion öppnade SGS sedan omklädningsrummet
igen så att toaletten kan nyttjas av de som är i sporthallen och
biljardrummet.

Gymnastikhallen: FR svär ramsor över tak/taklampslösningen i hallen. Pär ska köpa in 
pingisrack  och  titta  på  en  lösning  för  musikspelningsmöjligheter.  Daniel  ska  titta  på 
spännband till badmintonnätet.

Fotolabbet: Rummet har tömts på allt av intresse och kommer av FR att överlämnas till 
SGS.

Överlämningen av kassörsposten är fortfarande på gång, Vågen, Ingrid och Johan jobbar 
på teknikaliteterna.

FR enas om temat för den kommande husfesten; Japan.

§ 10 Revisionsberättelse för Rotary Pub 2006
Redovisningen  fortfarande  inte  godkänd  av  lekmannarevisor  Viktor  Kämpe.  Frågan 
bordläggs.
§ 11 Ansvarsfrihet för Rotary Pub 2006
Bordläggs.

§ 12 Revisionsberättelse för Rotary Pub 2007
Bordläggs.
§ 13 Ansvarsfrihet för Rotary Pub 2007
Bordläggs.

§ 14. Verksamhetsberättelse för Rotary Pub 2008
Oskar  tillkännager  att  puben  har  återhämtat  sig  från  den  tidigare  mer  problematiska 
perioden och att det går bättre nu.
§ 15. Revisionsberättelse för Rotary Pub 2008
Bordläggs.
§ 16. Ansvarsfrihet för Rotary Pub 2008
Bordläggs.

§ 17. Revisionsberättelse för FR 2007
Revisionen fortfarande ej  godkänd av lekmannarevisor Viktor  Kämpe, men det  ligger 
runt kröken. Frågan bordläggs.
§ 18. Ansvarsfrihet för FR 2007
Bordläggs.



§ 19. Verksamhetsberättelse för FR 2008
Daniel läser upp verksamhetsberättelsen för FR för 2008.
§ 20. Revisionsberättelse för FR 2008
Bordlägges.
§ 21. Ansvarsfrihet för FR 2008
Bordlägges.

§ 22. Inval av nya FR-medlemmar 2009
Magnus Karlsson väljs in som ledamot. Linda Rönn är frånvarande och kan inte väljas in. 
Johannas stundande avgång diskuteras och Magnus Karlsson anmäler preliminärt intresse 
för sekreterarposten. Även infochef-posten är vakant.

§ 23. Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit sen förra husmötet.

§ 24. Övriga frågor
Det  muttras  över  de  reklamlappar  och  affischer  från  Studentklubben  på  Valand som 
skräpar ner Rotarys postfack, tidningsfack och anslagstavlor och som trotsar alla påbud 
om "Ej reklam", men det beslutas inte om någon särskild åtgärd.

§ 25. Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat.

Vid protokollet: Justeringsmän:

……………. …………..  
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Magnus Karlsson
Andreas Draganis

……………………………………
Pär Pettersson


