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

23 september 2013

Tid:

18.30

Närvarande:

Caroline Mollmyr, Amanda Nero, Charlotte
Henriksson, Anders Glemfelt, Bosse Melvås och
Carina Lundin

§1
Mötet öppnas
§2
Fg protokoll

§3
Ekonomi
§4
5-årsjubileum

Vår vice ordförande, Caroline, hälsade oss alla
välkomna och förklarade mötet öppnat.
Vi gick igenom föregående protokoll och
konstaterade att:
Caroline ska gå igenom uthyrningskontrakten.
Bosse ska laga bänken.
Draperi och gardiner är på gång.
Gardinstång är inköpt men ej uppsatt.
Är värmepumpen fixad?
Bosse fortsätter kolla vattnet.
Roddmaskinen på gymet är ej fixat
Amanda är intresserad av att hjälpa Rasmus
med gyminstruktörsbiten. Amanda kontaktar
Rasmus.
Ekonomin är fortsatt god.
Vi har nu fått ihop en kommitté till vår fest:
Lena Wendt, Maria Glemfelt, Susanna
Henriksson, Kenneth Langvik, Birgitta
Conradsson, Maria Claesson och Amanda Nero.
Carina Lundin är sammankallande till första
mötet.
Caroline kontaktar Hembygdsföreningen, Sv
kyrkan och Missionsförsamlingen för ev fler
medlemmar i planeringsgruppen.
Vi beslöt att ingen alkohol serveras på festen.
Budgeten ligger på ca 30 000:100.-/vuxen
50:-/barn
250:-/familj

§5
Uthyrning

Under hösten finns det fortfarande möjlighet att
hyra hallen för diverse arrangemang. Pingisen
har tävlingar 11-13 oktober och hallen är även
uthyrd för barnkalas.
Vi beslöt att om någon medlem i våra
alliansföreningar vill hyra hallen vid något
enstaka tillfälle för t ex barnkalas (bokar upp till 3
veckor före) får de betala samma pris som
alliansföreningarna betalar:
1/3 del av hallen
1/2 hallen
hela hallen

§6
Strategihelgen

§7
Städning

60:-/timme
90:-/timme
120:-/timme

Den 26-27 oktober åker styrelsen på
strategihelg. Carina ringer och kollar med Hotell
Gästis så allt är ”under kontroll” och anmäler
Amanda.
Vi ber Per Lundin att kolla vad det kostar att hyra
en minibuss.
Anders har funderat på några punkter som vi ska
fortsätta diskutera under helgen.
Anders skriver ett avtal med vår nya städerska,
Yvonne Andersson.
Caroline och Sauli går igenom och skriver upp
våra städrutiner.
Caroline kontaktar Hembygdsföreningen för
höstens storstädning.

§8
Ny styrelseledamot
§9
Övriga frågor

Vi har nu fyllt ytterligare en av våra tomma
platser i styrelsen. Välkommen Amanda Nero!
Amanda kommer bla ha ansvar för vår hemsida.
Caroline pratar med Peder Walberg om att ta nya
kort på styrelsemedlemmarna till hemsidan.

Vid protokollet:

Justeras:

Carina Lundin
Sekreterare

Caroline Mollmyr
Vice ordförande

