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

4 oktober 2010

Tid:

Kl 18.30

Närvarande:

Leif Wendt, Herbert Eriksson, Bosse Melvås,
Sauli Hakkarainen, Caroline Mollmyr, Anders
Glemfelt och Carina Lundin.

§1
Mötet öppnas

Sauli hälsade oss välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§2
Föregående protokoll Vi konstaterade att:
Hemsidan är uppdaterad.
Sauli fortsätter att kolla upp ”plåtskåpen”.
”Förstahjälpentavlan” är uppsatt.
Vad kostar en snabbdiskmaskin? Den vi har idag
tar för lång tid vid t ex större kalas. Anders kollar.
Många nya gymkort är sålda.
Caroline kollar vad ett löpband kostar.
Diskussion om hur vi skulle kunna få gymmet
större. Leif räknar och funderar vidare.
Vi ber David sätta lås på förrådsdörren.
Uppvaktningen av de som gör extra insatser för
hallen blev uppskattat.
§3
Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god.
§4
Uthyrning
I januari blir det ev en antikmässa i hallen.
LAN-gruppen funderar över ett lämpligt datum för
genomförande.
Fristad kommundels avslutningsfest anordnas i
Allhallen, vi ”bjuder” på hyran men vi står ej för
städningen.
Vi har även fått förfrågan om att hyra ut hallen för
bröllop, men har tackat nej till detta. Det sliter för
mycket på hallen.
§5
Internet
Sauli kollar upp möjligheten till
Internetuppkoppling i hallen.
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§6
Pumphuset

§7
Övriga frågor

Bosse fixar det som behöver göras i pumphuset.
Anders förhandlar med kommunen om
filterskötsel och vattenprover. Herbert kollar efter
en ny dörr.
På sikt behöver vi också tjära taket och fylla på
jord.
SMU ansvarar för storstädningen i februari.
Skola-hem ansvarar i augusti.
Den röda lampa som lyser i teknikrummet
signalerar att frostvakten är påslagen.
Bryggan som ligger under slangarna i sjön måste
åtgärdas/tas bort. Vi tar tag i detta till våren.
Herbert ringer Jörgen och kollar om det går att
bryta strömmen (släcka lamporna) i hallen mellan
kl 00-05. Många lampor lyser i onödan på
nätterna.
Anders tackar för all uppvaktning på sin ”stora
dag”.
Den 20 november med start kl 13.00 är det
föreningsgala. De i styrelsen som vill deltaga
meddelar Anders detta senast 1 november.
Den 18 oktober är det föreläsningar för ”Säkra
och trygga föreningar”. Bosse åker på detta.

§8
Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir den 20 november kl
18.30 i Allhallen.

Vid protokollet:

Justeras:

Carina Lundin
Sekreterare

Sauli Hakkarainen
Ordförande
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