
Protokoll:
Kvartalsmöte mellan SGS och FR Rotary

2012–12–06

Närvaro
Mötesordförande samt sekreterare

• Daniel Andersson, FR Rotary

Övriga närvarande
• Neshat Alizadeh, SGS

• Pia Engström, 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.
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§5 Val av två justerare
Neshat Alizadeh och Pia Engström väljs.

§6 Tid för nästa kvartalsmöte
Tid väljs till 2013–03–13 18:30 CET. Samma plats.

§7 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollet från kvartalsmöte 2012–09–13 lästes upp. Punkter med anled-
ning till återkoppling listas nedan.

Täckskiva till biljardbord. För ett år sedan ordnades en täckskiva till bil-
jardbordet. Sedan knappt ett år är den försvunnen. Som läget ser ut så
är ingen ersättare planerad. Daniel Andersson nämner att en restaure-
ring av biljardbordet borde vara nära förestående, och när detta skett kan
ämnet diskuteras igen. 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. I och med Daniel Anders-
sons avlägsnande från Rotary (mer om detta i §9) så saknas nu även en
självskriven programvärd, och 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.

Brandutbildning i Rotary Pub Planerat tillfälle var strax efter sommaren,
men det fick skjutas upp på grund av tidsbrist. Ett nytt tillfälle har inte
planerats in, men Daniel Andersson noterar att det är många nya som
börjat jobba i puben, och att en utbildning därför säkert är läglig.

Johnny: −1 styck; Neshat: +1 styck. Johnny Svanbergs avsked från SGS
Johanneberg är nu nära förestående, till fördel för Olofshöjds områdes-
kontor, och han ersätts på kontoret av mötesnärvarande Neshat Alizadeh.
En utförlig biografi följer i §8.

FR Rotarys hemsida på hyresavier. I sin roll som studentvärd får Daniel
Andersson ofta frågan om vad hyresaviposten “Förtroenderådskrona” in-
nebär, vilket även FR Rotary har stort intresse av ska vara allmänt känt.
Daniel lade under förra mötet fram en förfrågan om det skulle gå att skriva
FR Rotarys hemsidas adress direkt efter postens specifikation som då skul-
le lyda “Förtroenderådskrona (http://www.fr-rotary.com/)”. Pia Eng-
ström hade vidarebefordrat förfrågan till ansvarig instans på SGS, men
fått svaret att det inte var praktiskt möjligt så som hyresavierna för till-
fället genereras.
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§8 På gång inom SGS
Budgetering. Årets budgetbeslut avvaktas.

Hyresförhandling. Årets hyresförhandlingar pågår.

Brand på Rosendal. Så som GP har rapporterat1 så har en lägenhet brun-
nit på Studiegången i SGS bostäder i området Rosendal. Facit: inga per-
sonskador, men stora materiella sådana. Brandorsak ännu ej klarlagd.

Ny VD för SGS. Magnus Paulsson har utsetts till ny VD för SGS med till-
träde 2013–03–012.

Ny biträdande områdeschef på SGS Johannaberg. Som tidigare nämn-
des så har Johnny Svanlund tagit en post på SGS Olofshöjd och ersätts i
sitt uppdrag som biträdande områdeschef på SGS Johanneberg av Neshat
Alizadeh, närvarande på mötet.
Neshats SGS-meritlista innefattar poster på

• SGS Olofshöjd,
• SGS Utlanda,
• SGS Rosendal,
• SGS Bostadsförmedling,
• SGS ekonomiavdelning och
• SGS Lindholmsallén

samt att hon är “Facebookgeneral” på SGS. Efter denna SGS-introduktion
har hon nu hamnat på SGS hjärta: Johannebergskontoret och Rotary.

8.1 På gång på Rotary
Sopsortering i gruppköken. Ny lösning för sopsortering i gruppköken är un-

der 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 inva-
dera 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.

§9 Vad händer i FR Rotary?
Husfest inställd. För första gången på väldigt länge, och första gången under

Daniel Anderssons tid i FR, så har husfesten fått ställas in. Detta med
anledning av för lite tillgänglig personal.

1http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1149647-tva-till-sjukhus-efter-lagenhetsbrand
2http://www.sgsstudentbostader.se/se/kortfakta/nyheter/ny-vd-utsedd-for-sgs
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En era avslutas. Mångårig ordförande och hobbyrumsansvarig i FR Rotary,
drivande av och tillståndsinnehavare för Rotary Pub, studentvärd och hy-
resgäst (och som av en händelse den som skriver just detta protokoll)
Daniel Andersson kommer flytta från Rotary 2012–12–31. Han tackar sig
själv för ett gott arbete.
Daniel Andersson kommer fortsätta sköta FR Rotarys och Rotary Pubs
datorsystem innefattande hemsidor, mailsystem, etc., och då han bara
flyttar till en annan ände av staden så kommer han vara tillgänglig för de
som eventuellt kommer vilja driva FR vidare.

Rekrytering. Då sista utposten flyttar så är utsikterna lite oklara. FR Rotary
ska ha sitt husmöte nästkommande söndag 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 god-
känd utbildning i alkohollagstiftning. Av denna anledning kommer Daniel
Andersson sitta kvar under en övergångsperiod tills en ny person med
dessa egenskaper kan tillträda.
Daniel Anderssons granne Patrik Stenberg har tagit över rollen som verk-
tygsutlånare och hobbyrumsansvarig.

Ekonomi. FR Rotarys ekonomi är god. Detta ska åtgärdas. Nära stående inköp
som nämnts är

• upprustning av biljardrummet,
• ny stereoutrustning till Rotary Pub samt
• ny inredning till Rotary Pub.

§10 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.

§11 Övriga frågor
FR Rotary goes Facebook. Neshat Alizadeh nämner att hon kan meddela

FR Rotarys hemsida på SGS Facebooksida. Ingen däremot.

Badmintonlösning i sporthallen. Badmintonnät är en förbrukningsvara så
som de hanteras i hallen för tillfället. De monteras upp vid varje badmin-
tontillfälle genom att knytas fast i de fästen som finns i väggarna. För att
nätet ska sitta sträckt så utsätts fästlinorna för stora påfrestningar under
fastknytningstillfället, vilket även gör uppdraget att montera ner nätet
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för nästa hyresgäst svårare, vilket ibland har resulterat i nedmontering
medelst vasst tillhygge. Denna cykel leder dels till att nätet i sig trasas
sönder, samt att dess fästlinor förkortas och försämras.
Inga existerande bättre idéer för hur det ska fungera finns för tillfället, men
då badminton är en av de mer populära aktiviteterna i hallen så uppma-
nas alla att hålla öronen mot marken och notera eventuella alternativa
lösningar.
Daniel Andersson har genom FR Rotary köpt in fem nya badmintonnät à
59 SEK. Dessa portioneras ut efter behov.

§12 Mötets avslutande
Mötet avslutas.

Sekreterare

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

Justerare

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

....................................................................................................
Pia Engström
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