PROTOKOLL
Protokoll fört vid styrelsemöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall.
Datum:

10 juni 2013

Tid:

18.30

Närvarande:

Bosse Melvås, Herbert Eriksson, Sauli
Hakkarainen, Caroline Mollmyr, Anders Glemfelt,
Simon Wendt och Carina Lundin

§1
Mötet öppnas
§2
Fg protokoll

Sauli förklarade mötet öppnat och hälsade oss
alla välkomna. Simon fick ett extra välkomnande
eftersom det var hans första möte.
Vi gick igenom föregående protokoll och
konstaterade att:
De beställda delarna till roddmaskinen har
kommit.
Bosse kollar och fixar bänkpressen.

§3
Ekonomi
§4
Årsmötesprotokollet

Vi flyttar 5-årsfesten för Allhallen från den 19
oktober till den 16 november. Vi vill att en
representant från varje förening ska vara delaktig
i en kommitté som planerar festen. Anmäl er
representant till Carina senast den 15 augusti,
carina.lundin@hotmail.se eller 0731-56 49 14.
Ekonomin är fortsatt god.
Vi diskuterade ett ev utbygge av förråd till,
framförallt, pingisborden. Anders ringer till Lars
Serander och frågar om hjälp till en ritning.
Förrådet bör vara ca 50 kvadratmeter och ev i 2
våningar.
Vi ber Yvonne justera/klippa upp den stora
gardinen mot Länsvägen så att den sluter tätt vid
räcket. Vi ber också Yvonne att lägga upp det
stora draperiet som delar hallen, så att det inte
ligger på golvet.

Vi sätter upp gardiner vid fönstren in till
konferensrummet. Om solen lyser in och man
inte har någon nyckel, kan man inte dra för de
befintliga gardinerna i konferensrummet. Sauli
ansvarig.

§5
Uthyrning

§6
Gymet

Anders fixar och sätter upp nya gardinstänger till
gardinerna i konferensrummet.
Drillen har haft sommaravslutning i hallen med
många nöjda besökare.
Pingisen har bokat några tillfällen till hösten.
Caroline går igenom uthyrningsreglerna och
återkommer med ett nytt förslag.
Carina kollar så att all information på gymet är
aktuell.
Vi diskuterade att ev minska instruktörstiderna till
hösten. Det kanske skulle räcka med 1
gång/månad och efter överenskommelse med
instruktören. Vi funderar vidare.

§7
Städning

§8
Övriga frågor

Simon och Charlotte har funderat på att anordna
ett ”cirkelgym”. De funderar vidare.
Vi delar på ansvaret av tillsyn och lite städ under
sommaren.
V 25
Sauli
V 26
Bosse
V 27
Caroline
V 28
Caroline frågar Charlotte
V 29
Anders
V 30
Simon
V 31
Sauli
Sauli kontaktar Borgstena brandkår och frågar
om de kan hjälpa oss att provtrycka våra
vattenslangar.
Caroline köper in 3 st pulversläckare. Dessa
förvarar vi i våra förråd och tar fram vid större
samlingar.
Herbert har pratat med Henrikssons (grannar till
Allhallen) om att utöka parkeringsplatsen. De var
positiva till detta. Anders kollar med kommunen.

Det vore bra att byta vattenledningen från
vattenpumpen intill Henrikssons. Vi undersöker
vidare.
Caroline fixar sommarpresenter till våra anställda
och vår instruktör.
Vi flyttar vår strategihelg för styrelsen till den 2627 november. Carina ringer och kollar.
Albin Glemfelt klipper gräset under sommaren
vid hallen.
Vi ber David att ”spruta på ogräset”.
Torsdag 20/6 har vi fixarkväll utanför hallen. Kom
när du kan under kvällen!
§9
Nästa sammanträde

Tack Herbert för en härlig kväll vid Abborrasjö!
Nästa sammanträde är den 26 augusti kl 18.30 i
Allhallen.
Anders fixar fika.

Vid protokollet:

Justeras:

Carina Lundin
Sekreterare

Sauli Hakkarainen
Ordförande

