
  

     PROTOKOLL 
 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall. 
 
Datum: 31 jan 2011 
 
Tid: Kl 18.30 
 
Närvarande: Caroline Mollmyr, Sauli Hakkarainen, Leif Wendt, 

Herbert Eriksson, Bosse Melvås och Carina 
Lundin 

 
§1 
Mötets öppnande Sauli hälsade oss välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 
§2 
Föregående protokoll Mattskarvarna är fixade. 
 Städmaskinen börjar gå sönder. Vi ber Anders att 

kolla vad en ny maskin kostar. Vi ber honom även 
att kolla upp vad en snabbdiskmaskin kostar. 

 Upphissningen av nätet som hade hoppat ur är 
fixat. 

§3 
Ekonomi Ekonomin är fortsatt god. 
§4 
Uthyrning 5 feb är det en inomhusfotbollsturnering – futsal 
 26 feb är det storstädning, SMU ansvarig. Herbert 

fixar en lift. 
 27 feb Ymer- frisbe hyrt hallen 
 19 mars hallen uthyrd för släktkalas 
  
§5 
Gymkort Det är en hel del som både förnyat sina gymkort 

och de som köpt nytt kort hos oss. Det är ca 165 
st personer som köpt gymkort sen starten. 

§7 
Årsmöte Den 11 april kl 19.00 har vi vårt årsmöte i 

Klubbstugan. För att slippa ställa in för de som 
hyrt hallen denna tid har vi årsmötet i Klubbstugan 
(de har hög ljudvolym). 

  
 Carina fixar kallelse till berörda personer. 
 Caroline ordnar fika. 
 Sauli och Caroline skriver verksamhetsberättelse. 
 Anders tittar på den långsiktiga arbetsplanen och 

fixar med bokslut och revisionsberättelse. 
 Sauli kontaktar valberedningen. 
 



 
 
§8 
Avstämning Det var ca 300 besökare på Antikmässan.  
antikmässan Arrangören verkade nöjd och har redan 

preliminärbokat samma helg nästa år. 
§9 
Övriga frågor Vi sätter upp lappar i Allhallen och efterlyser nya 

styrelsemedlemmar. Vi är idag 7 st men vore 
bättre om vi kunde vara 9 st. 

 Carina fixar en lapp. 
  
 ”Fotboja” gått sönder på gymet. Caroline fixar en 

ny. 
  
 Herbert köper in en mattsvets. Det är flera skarvar 

som börjar ge sig och det är inte svårt att laga 
dem själv. 

 
 Herbert köper också klenare bultband till 

branddörrarna. 
  
 Manöverpanelen ska stå i teknikrummet. 
§10 
Nästa möte Den 29 mars -11 kl 18.30 har vi nästa 

styrelsemöte i Allhallen. Då ska vi bla ha en 
uppföljning av strategihelgen som var i januari 
2010. 

 
 
 
 Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 Carina Lundin Sauli Hakkarainen 


