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

29 november 2011

Tid:

Kl 18.30

Närvarande:
§1
Mötet öppnas
§2
Fg protokoll
§3
Ekonomi

Caroline Mollmyr, Leif Wendt, Herbert Eriksson, Bosse
Melvås och Sauli Hakkarainen
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.
Gicks igenom och lades till handlingarna.
Ekonomin är bra, vi räknar med att betala tillbaka 400
tkr på lånet vid årskiftet. Halvåret redovisar en liten
förlust om vi räknar med avskrivningen. Detta beror
bla på en dyr vinter men också något lägre intäkter på
ströuthyrningen jfrt med fg år samt avsaknad av
reklamintäkter. (ca 120 tkr 2010).
Diskmaskin installerad, tork och diskmedel inköpt. Vi
behöver komplettera med ytterligare 2 korgar
(Anders). Vi behöver också komplettera med en rostfri
vagn som kan fungera som "torkbänk". Anders ordnar
detta.
Hyresavtalet från FoF är påskrivet och klart.
Ekonomikommitten (Lennart, Håkan och
Anders) träffas på onsdag 30/11 kl 19 för diskussion
om alternativa intäkter, skyltar mm.

§4
Uthyrning
§5
Gymmet

Antikmässan är inställd.
Många nya personer har valt att börja träna i vårt fina
gym.
Vi byter ut den gamla dragmaskinen, CL i Sandared
har en nästan ny (Precor), de vill ha 10 000 kr för den,
Sauli försöker pruta ner lite.
Sauli kollar med Ingvar och Thor om de kan hålla en
instruktörs- och underhållsutbildning av gymmaskiner.

§6

Inbjudan

§8
Övriga frågor

Tisdagen den 17 januari bjuder vi in ”nya
kommundelen”, skolledningen, LFK och FoF för att
visa vår hall och informera om vår verksamhet.
Anders bjuder in kommunens representanter. Sauli
kollar med Raffe i skolköket om vi kan äta lunch 12.30
i skolan.
Senare, kl 18.00, bjuder vi in våra ägarföreningar för
information och samtal om vår verksamhet (Carina
bjuder in via ordförandena).
Bosse kontrollerar att allt fungerar som det ska med
Pumphuset och att termostaten på elementet fungerar
som det ska.
Ägarföreningarna betalar inget för att nyttja
konferensrummet eller köket.
Önskemål om att köpa in en projektor, Sauli kollar
priser och märke.
Hyror 2012, Sauli och Caroline ser över hyrorna inför
2012 och presenterar förslag på nästa möte.
Fristad Bygg ritar på ett förslag till skärmtak.
Höjdhoppsmadrassen är sönder, Sauli kollar om
Yvonne kan laga den.
Julklappar
Caroline köper ost och kex till vaktmästarna, Anna
och David. Till gyminstruktörerna köper vi presentkort
på Intersport.

§9 Nästa möte

Nästa sammanträde är den 9 januari kl 18.30 i
Allhallen.
Vid protokollet:

Sauli Hakkarainen
Ordförande

Justeras:

Caroline Mollmyr

