PROTOKOLL

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

10 september 2015

Närvarande:

Sauli Hakkarainen, Bosse Melvås, Herbert Eriksson, Anders
Glemfelt, Caroline Mollmyr, Carina Lundin och Charlotte
Henriksson

§1
Mötet öppnas
§2
Fg protokoll

§3
Tillbyggnad

§4
Ekonomi
§5
Uthyrning

§6
Gymmet

Sauli hälsade oss välkomna och förklarade mötet öppnat.
Sauli har skickat ut information via mail ang utbyggnaden till de
mailadresser han har tillgång till via fiberföreningen.
I övrigt finns inget att notera
Vårt anläggningslån från kommunen verkar ok men processen
tar längre tid än beräknat. Vi kan få beslutet i nov-dec. Eftersom
vi inte får börja bygga/gräva förrän vi fått lånet ber vi Anders
kolla om vi kan få dispans. Vi får alltså avvakta beslut innan vi
kan börja.
Fortsatt god.
Hallen är mycket uthyrd under veckorna. Finns enbart någon
strötid kvar.
Under hösten är hallen, utöver det löpande, bokad av Pingisen
och Drillen för tävlingar. Även Adoptionscentrum har hyrt hallen
en söndag.
Vi gör inga större inköp till gymmet förrän utbygget är klart.
Minderåriga får inte vara i gymmet själva, målsman måste vara
med. Enligt rykte förekommer det att skolelever är där själva,
Carina pratar med skolan.

§7
Städning sommar Tillsynen av hallen under sommaren har fungerat bra. Vi har
varit ansvariga för någon eller några veckor var.
Gräsklippningen har också fungerat bra men slänten är svår att
klippa. Kan vi ev få hjälp med den till nästa sommar?
§8
Skadegörelse

§9
Övriga frågor

Någon eller några har vid några tillfällen varit inne i gymmet och
förstört. Detta är något som vi inte accepterar och vi hoppas att
du som hört eller sett något kontaktar någon ur styrelsen.
Herbert och David lagar det som blivit trasigt.
Storstädning blir det den 10 oktober, BIF ansvarig och Yvonne
hjälper till.
Vi servar våra föreningar som hyr hallen med brickor till de
ledare som behöver. De är personliga och får ej lånas ut.
Borttappad bricka ersätts med 200 kr.
Yvonne har under sommaren lagat höjdhoppsmadrassen.
Elen är idag vår största utgift i hallen, kan solceller vara något
för oss? Sauli gör en första bedömning efter samtal med
kunniga.

§10
Nästa möte

2 november -15 kl 18.30. Caroline fixar fika.

Vid protokollet.:

Justeras:

Carina Lundin
Sekreterare

Sauli Hakkarainen
Vice ordförande

