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

26 feb 2013

Tid:

18.30

Närvarande:

Herbert Eriksson, Anders Glemfelt, Caroline
Mollmyr, Sauli Hakkarainen, Bosse Melvås och
Carina Lundin. Charlotte Henriksson from §4.

§1
Mötet öppnas
§2
Fg protokoll

Sauli hälsade oss välkomna och förklarade mötet
öppnat.
Vi gick igenom föregående protokoll och
minnesanteckningarna från informationsmötet
och konstaterade att:
Vattenfiltret är bytt.
Hissens anmärkningar är fixade.
Anders kollar med kommunen om vi kan utöka
vår parkeringsplats.
Vi måste ha en återsamlingsplats vid brand.
Lämpligt med samma plats som skolan har,
kollar var de har sin plats.
Sauli kollar efter självhäftande plastfickor och en
anslagstavla till pingisen.
Caroline har köpt in saker som saknas i köket.
Carina har skrivit och satt upp diverse lappar.
Vi måste köpa nya nät till basketkorgarna, Sauli
fixar det.

§3
Ekonomi
§4
Planeringshelg
§5
Uthyrning

§6
Gymet

Ekonomin är fortsatt god.
Vi flyttar den planerade planeringshelgen till den
28-29 september, lördag fm till söndag lunch.
Carina kollar upp priser.
Kommande arrangemang/uthyrning är bl a
motorsågskurs, Häla vägförening, Sv kyrkans
volleybollturnering, pingisturnering och
Adoptionscentrums vinterfest.
Några maskiner måste åtgärdas. Sauli pratar
med Rasmus om vad som måste fixas.
Det är nu ca 90 aktiva gymare!

§7
Storstädning

Storstädningen som Missionskyrkan ansvarade
för i februari fungerade bra.
Det räcker att städa takstolar och lampor 1
gång/år, vinterstädet, och fönstren tar vi på
höststädningen.
Storstädningen i augusti ansvarar
Hembygdsföreningen för och i februari 2014
Molla byalag.
Vid hög beläggning av hallen måste vi öka
antalet städtillfällen/timmar av den kontinuerliga
städningen.

§8
Övriga frågor

§9
Nästa möte

Några ribbor bakom handbollsmålen har gått
sönder.
Vi skulle behöva måla ett par linjer på golvet för
futsalens skull. Herbert kollar om vi har någon
färg kvar.
Herbert kollar vilka som är med i jourgruppen och
vad deras ansvar är.
Nästa sammanträde är den 15 april kl 18.30.
Carina fixar fika.

Vid protokollet:

Justeras:

Carina Lundin
Sekreterare

Sauli Hakkarainen
Ordförande

