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

4 oktober 2011

Tid:

Kl 18.30

Närvarande:

§1
Mötet öppnas
§2
Fg protokoll

§3
Ekonomi

§4
Uthyrning

§5
Gymmet

Caroline Mollmyr, Anders Glemfelt, Herbert
Eriksson, Bosse Melvås, Sauli Hakkarainen och
Carina Lundin
Sauli hälsade oss välkomna och förklarade mötet
öppnat.
Bosse har fixat cabble crossen.
En medicinboll är inköpt och även ett löpband,
men detta är inte monterat ännu.
Herbert har fixat bommen.
Ekonomin är fortsatt god.
Avtalet med FoF, Fritids- och
folkhälsoförvaltningen, är nu klart. Vattenavtalet är
också klart men ska upp i nämnden under
november månad.
Under hösten anordnar missionskyrkan m fl en
konsert med Bengt Johansson och Pingisen har
en turnering.
Under början av 2012 har Allhallen bokats av
Adoptionscentrum, volleybolllcup Sv kyrkan och
en Antikmässa.
Fristad Goif vill träna på gymmet under sina
ordinarie träningstider i hallen. Vi beslutade att ge
dem ett ”paketpris” för gymtiderna. Sauli kollar hur
ofta de vill nyttja gymmet och utifrån det beslutar
vi om pris.
Rasmus Langdell, Carl Andreasson och Simon
Wendt är våra nya instruktörer i gymmet. Dessa
kan vi få hjälp av på måndagar mellan kl 17-19.

§6
Belysning

Det lyser fortfarande på olika ställen i hallen
nattetid. Vi kollar vad det skulle kosta att sätta upp
rörelsedetektorer.

Torsdag 27 okt kl 18.00 träffas de som kan och
fixar den trasiga belysningen och sätter upp de
nya gardinerna. Ansvariga är Bosse och Sauli.
Herbert pratar med Jörgen.
§7
Inbjudan

§8
Bryggan

§9
Ljudanläggning
§10
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. Vi
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.
Bryggan är äntligen borta! Sauli och Daniel
Qvarfordt har fixat detta.
Slangarna närmast strandkanten har börjat flytta
på sig. Vi lägger grus/sand eller liknande på dem i
vinter när det troligtvis är fruset så vi kan komma
dit med maskiner. Vi fixar detta i jan-feb.
En högtalare är troligtvis sprängd, trasig. Herbert
ber Lennart Röjås titta/lyssna på den.
Herbert och några till gör det höstsnyggt utanför
hallen.
Hatthyllor som blivit över från missionskyrkans
renovering sätter Herbert upp i entrén.
Bif har fått en förfrågan från Arbetsförmedlingen
om de vill ha en vaktmästare på ”typ” lönebidrag.
Vill vi vara med och ”dela” på en sådan person?
Sauli undersöker vidare.
Det finns önskemål om en anslagstavla i entrén
för evenemangslappar. Nu sätts de på
fönsterrutorna och de blir sedan väldigt svåra att
göra rena. Vi funderar vidare på hur vi ska lösa
detta.
Städerskan, Anna, önskar en torktumlare. Anders
kollar vad en sådan kostar och köper ev en.
Värmepannan krånglar hela tiden. Bosse och
Herbert tittar på detta och ber att få ett möte med
Yit.
Tack för goda bullar, Herbert!

§11
Nästa möte

Nästa sammanträde är den 20 november kl 18.30
i Allhallen.
Vid protokollet:

Justeras:

Carina Lundin
Sekreterare

Sauli Hakkarainen
Ordförande

