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Protokoll  

Fört vid möte för Alliansen Borgstena Tämta Allhall. 

Datum 2009-05-05 

 

Plats Allhallen 

 
Närvarande Caroline Mollmyr, Leif Wendt, Sauli Hakkarainen, Bo Melvås, Herbert 

Eriksson, Camilla Glad 
  

Ordförande Sauli Hakkarainen 
  

Sekreterare Camilla Glad 
  

Justerare Caroline Mollmyr 
 

 

 

 

  
§1  

Mötet öppnas Ordförande hälsar alla välkomna 
  
§2  
Föregående mötes 
protokoll 

Inget att kommentera 

  
§3   
Ekonomi Ekonomin är god. 

Pga av att vi väntar på fakturor har inga amorteringar gjorts på 
banklånet 

  
§4  
Fördelning av 
ansvarsuppgifter 

Se bifogad fil. 

  
§5  
100 listan Se bifogad fil. 
  

§6  
Gymmet Kontakta Ingvar för färdig ställande. Ansvarig Sauli. 

Planerat att gymmet ska vara färdigt till slutet av augusti, invigning i 
september 

  
§7  
Arbetsdagar 
skolans nya 
förråd, pengar att 
spara 

Starta om arbetsgrupperna.  
Alla föreningar får bestämma tre arbetstillfällen som de ansvarar för  
fram till den 30 juni.   Lämpligen 5-6 personer. (3-4 timmar)  
Skriftligt svar till Leif Wendt innan den 15 maj, e-mail leif.wendt@vv.se 
Ansvarig för utskick till respektive ordförande, Camilla. 
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§8  
Planeringsresa Planerar en planeringsresa under hösten, detta diskuteras mer under 

nästa möte. 
§9  
Hemsidan, hur går 
det? 

Kontakta Ola. Ansvarig Caroline. 

  
§10  
Övriga frågor  - Begärt offert för: 

   Romerska ringar från KGM.  
   Balken för basket målen är för klena. 
   Bommar. Ansvarig Herbert 

 
    Gå igenom kostnaderna för uthyrning.  
    En förslag på prislista kommer upprättas till nästa styrelsemöte.      
    Ansvarig Caroline.  
    (Ex. Pris för att hyra scenen 300 kr, ingår montering.) 
 
 -  Ordna hjul till scenen. Ansvarig Leif / Jonny Nielsen.   
    Leif ser över alternativ till hjul 
 
 - Beslutat att Allhallen inte kommer att hyras ut för djurutställningar. 
 
 -  Caroline kontaktar jouren vid uthyrning vid större arrangemang. 
    Det finns en pärm med checklistor.  
    Den är placerad i pannrumet. 
 

 - Nyckelskåp till journycklar, huvudnycklar, skåpsnycklar dks ordnas         
   Ansvarig Sauli. 
 

- Ansökt om tillstånd, för skylt - idrotts hall. Ansvarig Leif 
 
- Caroline kontaktar Liselotte Pyrén ang nyckelansvar   

 
- Städning. Olika förslag att lösa städningen diskuterades och  
  bordläggs till nästa möte.  
 
- En ev vaktmästartjänst på deltid tas upp på nästa möte 
 

 - Ett handtag till ett omklädningsrum har lossnat. Ansvarig Herbert. 
 

 - Taksäkerhet. Måste ses över och ordnas för reparationer och    
  underhåll. Kontakta Alingsås Tak för offert Ansvarig Herbert. 
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§11 Nästa möte 
 Måndagen den 29 Juni Kl 18:30 Allhallen 
 
 

 

 Vid tangentbordet Justerare 
 
 
Camilla Glad                                   Caroline Mollmyr 

  

 

 

Bifogade filer:  

Fördelning av arbetsuppgifter ................................................. 1 

100 listan ................................................................................. 2 

Kontakt lista över ordförande i respektive förening ................ 3 

  


