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

15 april 2013

Tid:

Kl 18.30

Närvarande:

Sauli Hakkarainen, Caroline Mollmyr, Charlotte
Henriksson, Anders Glemfelt, Herbert Eriksson
och Carina Lundin

§1
Mötet öppnas
§2
Fg protokoll

§3
Ekonomi
§4
Jourkontakt
§5
Uthyrning
§6
Gymet
§7
Årsmötet

Sauli hälsade oss välkomna och förklarade mötet
öppnat.
Carina skriver nya brandinformationslappar.
Det är ofta väldigt smutsigt i stora entrén. Sauli
kollar upp vad en stor yttermatta kostar. Vi borde
ha en matta utanför gymingången också.
Ev ökar vi antalet städtimmar till hösten.
Herbert ringer till Fribo och frågar när de kommer
och sopar vår parkering.
Herbert frågar David om han vill ta ansvar för
jourgruppen. Detta ingår då i hans arbetstid.
Herbert ringer till alla i jourgruppen före årsmötet
och kollar om de vill fortsätta med sitt arbete.
Vi gick igenom årsbokslutet inför årsmötet.
Ekonomin fortsatt god.
Borås stad vill ha jourtelefonnummer till de
lokaler som de hyr. Sauli anmäler Herberts och
Davids telefonnummer.
Uthyrningstillfällena minskar, som vanligt, under
våren.
Några maskiner börjar gå sönder på gymet. Går
de att laga eller ska vi köpa nya?
Vi gick igenom den långsiktiga arbetsplanen och
verksamhetsberättelsen.
Caroline beställer ”plockmat”.
Vi träffas kl 18.00 för att förbereda.

§8
Tillbyggnad

§9
Övriga frågor

§10
Nästa sammanträde

Pingisen önskar större och fler förråd för att
kunna förvara sina pingisbord. Det förekommer
tyvärr en del skadegörelse på borden där de står
idag. Vi diskuterade en ev utbyggnad av de
befintliga förråden. Diskussionen fortsätter på
årsmötet.
För att kunna utnyttja hallen bättre funderade vi
på om vi kan vi kan sätta upp ett draperi till för att
kunna dela av hallen även på mitten. Anders
kollar vad ett ljuddämpande/-absorberande tyg
kostar.
Till hösten är det 5 år sedan vår hall invigdes.
Den 19 oktober planerar vi att anordna en fest.
Vem vill vara med och planera den?
Vi har ett konstituerat sammanträde direkt efter
årsmötet den 24 april.
Nästa ordinarie sammanträde är den 22 maj kl
18.30 och Anders fixar fika.

Vid protokollet:

Justeras:

Carina Lundin
Sekreterare

Sauli Hakkarainen
Ordförande

