
  

     PROTOKOLL 
 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall. 
 
Datum: 5 februari 2014   
 
Närvarande: Sauli Hakkarainen, Charlotte Henriksson, Simon 

Wendt, Bosse Melvås, Herbert Eriksson, Carina 
Lundin och Caroline Mollmyr. 

 
§1 
Mötet öppnas Sauli förklarade mötet öppnat. 
 
§2  
Fg protokoll Vi gick igenom föregående protokoll och 

konstaterade att: 
  
 Golven i omklädningsrummen är fixade. 
  
 Det är många, drygt 40 personer, anmälda till 

föreläsningen med Ingvar Larsson den 9 februari 
kl 16.00. 

  
 Sauli har köpt en glastavla till gymet. Charlotte 

och Simon kollar var den ska sitta och ber sedan 
David om hjälp med att sätta upp den. 

 
 Den 1 mars är det storstädning av hallen, Molla 

byalag ansvariga. Lampor och takstolar ska 
dammas denna gång. Herbert hyr en hiss. 

 
 Simon och Charlotte gör stickprov på gymet så 

att alla har giltiga gymbrickor, har betalat. 
 
§3 
Ekonomi Ekonomin är fortsatt god. 
  Resultatet blir ca 100 000 kr men efter full 

avskrivning och periodisering av kostnader som 
bör belasta 2013 kommer att bli nära 0 i resultat. 

 Underskottet från 5-års jubileet blev ca 23 000 kr. 
 
§4 
Tillbyggnaden  Tidsplan: 
 Årsmöte med diskussion, där vi också har ett 

kostnadsförslag att utgå ifrån 
 Hösten 2014 extra stämma med ev beslut om 

utbyggnad 
 Våren 2015 ev byggstart  



§5 
Uthyrning/ 15-16 mars är det pingisturnering 
arrangemang 29 mars är det en fotbollscup, BUA 
 3 maj kalas 
 
§6 
Gymet Charlotte beställer färgglada t-shirtar med tryck 

på till gyminstruktörerna, då är det lätt att se vem 
man kan/ska prata med. 

 
 Cd-spelaren har börjat gå krångla. Simon köper 

en ny. 
 
 Sauli mailar gymkvitton till Charlotte. 
 
 Datorn till nyckelbrickorna har gått sönder. Bosse 

har redan fixat den. 
 
§7 
Snöröjning Anders har pratat med Lokalförsörjningskontoret 

och fått klartecken för att Björn Carlsson 
fortsätter med snöröjningen som det varit tidigare 
år. 

 
§8 
Övriga frågor Albin och Erik Glemfelt har erbjudit sig att sköta 

gräsklippningen även denna sommar. Det tackar 
vi ja till! 

 
 Vi har fått erbjudande om att finnas med i en 

föreningsbroschyr från Framtid Fristad. Carina 
skickar information till dem. 

 
 Flera av företagen som köpt reklamskyltar i 

hallen, finns inte längre. Vi ber David ta ner de 
som inte är aktuella. 

 
 Vårt årsmöte är den 9 april kl 19.00 i Allhallen. 

Carina skickar ut kallelse. 
 
§9 
Nästa möte Nästa sammanträde är den 10 mars kl 18.30. 

Simon fixar fika. 
 
 
 Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
 Carina Lundin  Sauli Hakkarainen 



 Sekreterare  Ordförande  


