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

16 januari 2012

Tid:

Kl 18,30

Närvarande:

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

§1
Mötets öppnande
§2
Fg protokoll

Sauli förklarade mötet öppnat och hälsade alla
välkomna.
Ekonomikommittén har haft sammanträde, se bif
bilaga.
Anders ordnade lite ”Luciafika” för vår personal,
David och Anna.

§3
Ekonomi
§4
Info träff

Ekonomin är fortsatt god.
Vi har 1,3 milj i lån efter årsskiftet.
Tyvärr kommer ingen från kommundel Norr på vår
träff, men det kommer 3 personer från Fritids- och
folkhälsoförvaltningen och 2 personer från
Lokalförsörjningskontoret.
Vi gick igenom det bildspel Anders gjort inför
träffen.

§5
Gymmet
§6
Övrigt

Det är nu 78 st som är aktiva på gymmet.
Den 4 januari var det brandsyn i hallen. Herbert
och Anders var närvarande. Det finns flera brister
i hallen som måste åtgärdas snarast. Sauli
kontaktar Direktlarm för prisuppgifter. Allt måste
vara ordnat till den 14 april annars får vi ett
vitesbelopp.
Vi utsåg Bosse till brandskyddsombud.

Hissen har besiktigats under hösten men vi fick
påpekanden om att manualer saknas. Dessa
hittades, 2 ex. Anders tar hand om den ena
pärmen och den andra finns i hallen.
En motorvärmarstolpe har varit trasig länge.
Herbert har köpt en ny och även installerat den.
Vi tecknar ett serviceavtal med YIT. Avtalet löper
1 år i taget.
Plåstren är, återigen, slut i automaten. Sauli köper
nya.
Vi kan få stolar från Ericssons. Vi ber David och
Herbert att åka och hämta dem.
Några mattfogar har släppt igen. Herbert fixar
dem.
Vårt årsmöte är den 19 april kl 19.00 i Allhallen.
Mer info kommer senare.
§7
Nästa möte

Nästa sammanträde är den 28 feb kl 18.30.
Carina fixar fika.
Vid protokollet:

Justeras:

Carina Lundin
Sekreterare

Sauli Hakkarainen
Ordförande

Bilaga:
Protokoll från ekonomikommittén

