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

30 november 2010

Tid:

18.30

Närvarande:

Leif Wendt, Anders Glemfelt, Herbert Eriksson,
Bosse Melvås, Sauli Hakkarainen och Carina
Lundin. Caroline Mollmyr var närvarande under
§1, 4, 5, 8 och 9.

§1
Mötet öppnas

Sauli hälsade oss välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§2
Föregående protokoll Anders har börjat kolla upp vad en
snabbdiskmaskin kostar och han fortsätter med
uppdraget.
Herbert har satt på en ny utsida på dörren i
pumphuset.
§3
Ekonomi
Fortsatt god ekonomi.
Vi amorterar lånet med 200-300 000 kr. Anders
rådgör med våra revisorer.
Anders har fått ett muntligt avtal på 10 år med
Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Anders ska också skriva avtal om vattenleverans
till skolan.
§4
Uthyrning 2011
I stort sett varje lördag under början av året är
uthyrd till bla Europa Antik och sammandrag i
pingis.
Europa Antik vill ha hjälp med servering i
samband med sitt evenemang 22/1. Styrelsen
fixar detta. Behövs det parkeringsvakter?
§5
Gymkort
Fler har löst gymkort sen förra sammanträdet, ca
10-15 st.
Försäljning av nya gymkort lördag 22/1 kl 10-15
och måndag 31/1 kl 18-20.
§6
Internetuppkoppling
Sauli har kollat med Telia om
Internetuppkoppling i Allhallen. Det verkar inte
vara någon större kostnad. Sauli fortsätter kolla
upp detta.

§7
Pumphuset

§8
Övriga frågor

Bosse har fixat allt som skulle göras i
pumphuset.
Pyréns har frågat om det går att ansluta deras
vattenrör direkt till pumphuset istället för via
skolan som det gör idag. Detta är ok men de får
själva stå för kostnaderna.
Några mattskarvar har släppt. David har tagit tag
i det och ser till att det blir ordnat.
Anders vill att när vi köper något och får faktura,
ska vi säga till leverantören att vi vill få den på 30
dagar eller åtminstone betalningsdag i slutet av
månaden.
Golvet upplevs som halare har flera motionärer
konstaterat. Kan det bero på tvättmedlet? Vi
begär in offerter på en ny och bättre städmaskin.
Leif kollar med mattfirman om skötsel av mattan.
Bosse köper 2 radiostyrda klockor.
Upphissningen av nätet mot gymmet har ”hoppat
ur”. Vi ber David kolla upp det.
Fristad rör ska laga duscharna, de har krånglat
mycket.

§9
Nästa möte

Nästa sammanträde är den 31 januari 2011 kl
18.30.

Vid protokollet:

Justeras:

Carina Lundin
Sekreterare

Sauli Hakkarainen
Ordförande

