
Husmöte

Plats: Konferensrummet

2010–03–28

Närvaro

Mötesordförande

• Daniel Andersson

Mötessekreterare

• Pär Pettersson

Övriga närvarande

• Johanna Andersson

• Johan Annell

• Andreas Draganis

• Anna Svärd

• Viktor Kämpe

§1 Redogörelse av §5 avsnitt 13-15 I FR:s stad-

gar

Stadgarna lästes upp.

§2 Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat.

§3 Godkännande av dagordningen

Punkt elva och tolv stryks fr̊an dagordningen, i övrigt godkänd.
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§4 Mötets stadgeenliga utlysande

D̊a affischer suttit upp en sedan en vecka tillbaka har mötet utlysts i enlighet
med stadgarna.

§5 Val av mötesordförande

Daniel Andersson väljs enhälligt till mötesordförande.

§6 Val av mötessekreterare

Pär Pettersson väljs till mötessekreterare efter diverse onda blickar.

§7 Val av tv̊a justerare

Johanna Andersson och Andreas Draganis väljs.

§8 Genomg̊ang av föreg̊aende husmötesprotokoll

Protokollet fr̊an husmötet söndagen den 15:e mars lästes upp. Förutom de van-
liga punkterna behandlades ansvarsfrihet Rotary pub tidigare verksamhets̊ar,
ansvarsfrihet FR tidigare verksamhets̊ar, val av FR-styrelse 2010, översikt av
FR Rotarys och Rotary Pubs stadgar för att klargöra förh̊allandet mellan FR
Rotary och Rotary Pub, revisor för Rotary Pub, val av lekmannarevisorer, samt
ett urval lagom f̊aniga övriga fr̊agor.

§9 Genomg̊ang av föreg̊aende styrelsemötesprotokoll

Protokollet fr̊an styrelsemötet onsdagen den 10:e februari lästes upp. Förutom
de vanliga punkterna behandlades husfesten, samt n̊agot fler lagom f̊aniga övriga
fr̊agor.

§10 Verksamhetsberättelse för Rotary Pub 2009

Bordläggs d̊a källarmästaren inte lämnat in n̊agon.

§11 Revisionsberättelser för Rotary Pub

Stryks.

§12 Ansvarsfrihet för Rotary Pub

Stryks.
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§13 Verksamhetsberättelse för FR 2009

Daniel berättar, ingenting har skrivits ner.

§14 Revisionsberättelser för FR

Godkänns efter att Viktor har talat om att bokföringen stämmer men att det
finns onödiga utgifter som gjort att FR g̊att back betydligt mer än nödvändigt.
Om FR skall fortsätta bekosta inköp till puben ifr̊agasätts. Sammanfattningsvis:

§14.1 2006

25 000:- back. Mest pga husfesterna och grillfest men onödiga utgifter som 3
000:- förseningsavgift p̊a bokföring och 1 900:- p-böter.

§14.2 2007

8 000:- back. Bland annat 6 000:- inköp till pub samt parkeringsavgift 9 000:-
(trots att det inte fanns n̊agon bil).

§14.3 2008

14 000:- back. Totalt 12 000:- till puben och 1 500:- p-avgift.

§14.4 2009

4000:- back.

§15 Ansvarsfrihet för FR

Ansvarsfrihet gavs för 2006, 2007, 2008 samt 2009, en röst lades ner.

§16 Inval av nya FR-medlemmar 2010

Anna Svärd fyllnadsväljs till sportchef. Magnus Karlsson avg̊ar som ledamot p̊a
grund av flytt. Johan Annell avg̊ar som kassör 31:a maj 2010.

§17 Inkomna motioner

Inga inkomna motioner. FR bör motionera mera.

§18 Övriga fr̊agor

§18.1 FR-Puben dualitet

Fr̊agan är om det är vettigt att lägga FRs pengar till puben. Daniel p̊apekar att
puben är till för hyresgästerna och s̊aledes ett ok ställe att investera i. Vidare
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behandlas hur puben skall skötas och diverse förslag diskuteras s̊asom att inven-
tera före och efter varje pass samt jämföra med försäljning för att kontrollera
eventuellt svinn. Streckkodsläsare till puben vore önskvärt och en möjlighet att
lägga FR-pengar p̊a.

§18.2 Nyrekrytering

Studentvärdar informerar. Skall dock inte hota med v̊ald. Eller börja sl̊ass. Vi
andra kan prata med grannar.

§18.3 Nya projekt

Den satans filmvisningen, bokföringsfirma, äventyrsbad, nya stolar till g̊arden,
Johannas mat och prat-blog p̊a hemsidan, övriga önskningar för hemsidan,
Volleyboll-turnering för dvärgar (eller barn, men dvärgar är roligare.). Daniel
informerar om att nästa styrelsemöte h̊alls när Daniel informerar om att nästa
styrelsemöte skall h̊allas.

§19 Mötets avslutande

Det gjorde det.

Sekreterare:

..............................................................................

Pär Pettersson

Justerare:

..............................................................................

Andreas Draganis

..............................................................................

Johanna Andersson

4


