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

8 juni 2011

Tid:

Kl 18,30

Närvarande:

§1
Öppnande

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

Sauli förklarade mötet öppnat och Herbert
hälsade oss välkomna till Abborrasjön.

§2
Föregående protokoll Bosse berättade om Säker och Trygg Förening. Vi
beslöt att bli medlemmar.
Vi ber Yvonne att sy gardiner/draperier som
solskydd vid nätet i hallen.
§3
Ekonomi

§4
Övrigt

Ekonomin är fortsatt god.
Drillen drar troligtvis ner på antalet timmar till
hösten. Fritids- och folkhälsonämden får fylla ut
upp till de 18 timmar som vi kommit överens om.
Den 3 sept storstädar Skola-Hem hallen.
Vi byter ut borden i konferensrummet till ett
konferensbord istället. Sauli ordnar detta.
Angela, från skolan, har kommit med önskemål
om nytt material till hallen. Sauli kontaktar henne
och diskuterar vad det är som behövs.
Vi bjuder in verksamhetschefen, stadsdelschefen
och rektorerna i slutet av augusti för att informera
om vår verksamhet.
Leif kontaktar Fribo för att fråga varför de inte
sopat hela parkeringen. Den 20 juni kl 18.00
träffas vi (och alla andra frivilliga!!!) och rensar
ogräs och sopar grus. Ta med sopkvast och
skyffel. Caroline fixar fika och ogräsmedel.

Våra gyminstruktörer slutar i sommar. Caroline
ordnar med avskedspresenter till dem.
Vi försöker också fixa nya instruktörer! Är du
intresserad?
Jonny Skoglund vill gärna komma och ha en
föreläsning om kost och kosttillskott. Vi tar tag i
detta till hösten.
24-25 september har bordtennisen bokat hallen
för en turnering.
Vi saknar fortfarande spotlight i fönstret vid
trappen. Bosse och Herbert fixar detta.
Vi måste fixa bryggan i sjön. Caroline kollar med
brandkåren om vi kan få hjälp av dem.
Herbert pratar med Lasse eller Lennart om ritning
till skärmtak. Detta måste vi ta tag i under hösten.
Anders har träffat Anna, städerskan, och
diskuterat städningen i sommar. Anna tar
semester v 26, 27, 28, 29. Resten av tiden, 10/6 –
10/8, städar hon lite mindre.
Anna upplever också att en del saker ”försvinner”
från stora städförrådet. Vi ber David eller Herbert
att byta låskolv på städdörren och Anna fixar i
ordning städskrubben där uppe så att allt som bör
finnas där finns.
Stort tack till Herbert som ordnade en trevlig kväll
vid Abborrasjön!!! Tack även till Caroline som
fixade god mat!
§5
Nästa sammanträde

Nästa möte är den 23 augusti kl 18,30 i Allhallen.

Vid protokollet:

Justeras:

Carina Lundin
Sekreterare

Sauli Hakkarainen
Ordförande

