PROTOKOLL

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

17 november 2016

Närvarande:

Sauli Hakkarainen, Herbert Eriksson, Caroline Mollmyr,
Sebastian Henriksson, Carina Lundin och Anders Glemfelt (från
§6)

§1
Mötet öppnas
§2
Fg protokoll

§3
Uthyrning
§4
Gymmet

§5
Ekonomi
§6
Tillbyggnad

Sauli hälsade oss välkomna och förklarade mötet öppnat.
Sauli ansvarar för att sakerna vi fått från Ericsson hämtas
snarast.
Vi fortsätter med medlemskontrollen i gymet.
Caroline ska fixa det sista med faktureringen och sedan lämna
över det till Yvonne.
Bokningar av hallen rullar in. Mars är så gott som fullbokat.
Vi beslöt att behålla åldersgränsen på 15 år för att få träna själv
i gymet. För yngre ansvarar målsman och de får inte träna utan
uppsikt av målsman.
Linda Delsvik från Ornunga träning och hälsa, har bjudit in till
en ”pröva-på-dag” i gymet den 19/11. Mer info finns i gymet.
Ekonomin är fortsatt god.
Vi har fått in offerter på fabrikat Samsung och IVT på
luftvärmepump till gymmet, beslut togs att vi kör på IVT. Offerter
till ventilationen har vi än så länge bara fått en, vi ber Lasse
Serander kontakta Svenljunga plåt om offert samt kanske
ytterligare någon.

§7
Övriga frågor

Det har kommit förfrågan om fler spärrnycklar för att kunna låsa
upp entrédörrarna. I dagsläget används dörrmattan som spärr.
Vi ber föreningarna att i första hand låsa upp dörrarna istället
för att spara på våra mattor, slippa att kyla kommer in i hallen
och ev besök av möss. Caroline kollar om hon har fler
spärrnycklar som vi kan dela ut till föreningarna, annars köper
Sauli in fler.
Vi bjuder alla våra frivilligarbetare (utbygget) på någon form av
jultallrik den 13 dec kl 18.00. Vi kollar med Camilla och Raffe
om de kan ordna detta åt oss i hallen.

§8
Nästa möte

Nästa möte är den 26 januari kl 18.30.
Carina fixar fikat.

Vid protokollet.:
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Carina Lundin
Sekreterare

Sauli Hakkarainen
Ordförande

