Motion c.
Bakgrund:
HHGA har i många är alltsedan starten sökt få lokal eller liknande på själva
Handelshögskolan. Arbetarinstitutets lokaler i början var redan för små. Den nybyggda
Handelshögskolan 1952 gjorde att Studentkåren fick utrymmen på skolan men inte vår
förening. Axel Adler som var Ordförande 1932 – 1949 sökte lokaler och fann dessa som
en möjlighet i fastigheten Spinetten Vasagatan 58. Adler köpte hela huset men så kom
kriget!! Axel Adler (han bytte inte namn till Adlerberth förrän 1960!) var övertygad om
vikten av egna lokaler så han lät sitt erbjudande om köp av Spinetten lämnat redan1938
stå kvar utan att ändra priset!!.1952 blev så vår förening ägare av Spinetten och den
kommande försäljningen 1958 lade helt grunden till våra stiftelser m.m. som föreningen
njutit av alltsedan dess!
Vår förening har haft tillgång till medlemslokaler på olika ställen de senaste 25 åren!
Sedan vi lämnade Avenyn 10 har det inte funnits några medlemslokaler egentligen.
Kansli har varit inhyst på Convendum och är det fortfarande.
Föreningen skulle behöva tydligare närvaro på Handelshögskolan och särskilt när de nya
byggnaderna blir verklighet ca 2025.
Vidare tror vi motionärer att när pandemin är över eller under kontroll, så att vi fysiskt
kan träffas igen, att föreningen behöver tillgång till en lokal där medlemmarna kan
träffas, umgås, ha föredrag och seminarier, vinprovningar, kalasa m.m.

Motion:
i) Att styrelsen framställer en klar önskan till Rektor och berörda instanser på
Handelshögskolan från föreningens sida att få tillgång till eget rum på
Handelshögskolan när de nya byggnaderna är färdiga! Önskar även en
anslagstavla och TV monitor!
ii) Att styrelsen försöker ordna ny samlingslokal för medlemmarna. Samarbete
med lämplig partner med möjlighet till användning vissa delar av
året/månaden/veckan för afterwork, seminarier, vinprovningar, middagar,
aftnar m.m.

Ovanstående motion har denna dag lämnats av:
Göteborg 5 april, 2021
Björn O. Albrektson
Lars Norberg
Anders I Kempe
Lennart Rolff

Styrelsen föreslår att motion i) bifalles och att motion ii) avslås.
Motivering:
i) Styrelsen ser positivt på möjligheten att synas mer på skolan i framtiden och
samtal pågår redan med rektor om lokaler i de nya byggnaderna.
ii) Föreningens ekonomi tillåter inte att vi hyr en samlingslokal. I ”normaltider”
har vi ofta möjlighet att låna lokal gratis för kvällsaktiviteter.

