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Protokoll
Fört vid möte för Alliansen Borgstena Tämta
Allhall.
Datum

2009-06-29

Plats

Caroline Mollmyrs bostad

Närvarande

Magnus Kjellgren
Caroline Mollmyr, Sauli Hakkarainen, Bo Melvås, Herbert Eriksson,
Anders Glemfelt, Camilla Glad

Ordförande

Sauli Hakkarainen

Sekreterare

Camilla Glad

Justerare

Caroline Mollmyr

§1
Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna

§2
Maria-Bella och
Magnus på besök

§3
Föregående mötes
protokoll
§4
Ekonomi

Välkomnar Magnus.
Genom gång av Maria-Bellas frågor.
Vad ingår i hyran? Be Maria förtydliga frågan. Detta står i hyresavtalet.
Vad är det som gäller med fasta inventarier? Fråga Tore Lundin.
Vem betalar för framtida inköp? Finns en bok som vaktmästaren har
angående fast och lös inredning.
Se över så att städet kan komma in och städa skolans förråd.
Magnus har bara positiva saker och frågar ifall vi har något vi behöver
ta upp. Styrelsen har inte heller några negativa saker att ta upp,
förutom att någon har kastat upp våta papperstussar upp mot taket.
Det är svårt att avgöra vem som gjort det. Många människor cirkulerar i
hallen.
Det har varit lite irritation över förrådet och asfalteringen. LFK (Lokal
försörjnings kontoret) är involverad i asfalten. Tidsplan? Anders svarar
Magnus.
LFK kommer även att fräscha upp skärmtaket.
Kostnader för uppvärmning och ström har varit för höga. Skyltar med
”Glöm inte släcka” behöver komma upp, Sauli ansvarar.
Inget att kommentera.

2.5 miljoner i lån. 1 miljon i kassan. Hyran, värmen och fritidskontoret
är inte fakturerad för kvartal 3.
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Skolan har kontrakt på 15 år. Värmen är på 10 år. Sägs det inte upp så
förlängs det med 3 år. Fritidskontoret har inte bundit sig.

§5
Höstens hyror och
hyresgäster

§6
Arbetsdagar i
sommar
§7
Vaktmästartjänst
deltid

§8
Övriga frågor

Syftet med hyrorna är att bli av med lånen, så att pengarna kan gå
tillbaka till föreningarna.
Man ska vara medlem i någon av föreningarna, för att få köpa gymkort..
De som vill gymma med ej är med i någon av ägarföreningarna får då
bli medlemmar i BIF (medlemsavgiften 125kr/år) Ansvarig för
gymkort, Caroline.
Justerar vissa punkter. Kök och café, Konferensrum och skydda golv.
Hyresgäster behöver skriva på kontrakt vid hyra. Olika regler för olika
ändamål. Ska alkohol serveras vid någon fest krävs det tillstånd från
styrelsen. Prislista bifogas med protokollet
Måndagen den 6/7 och onsdag den 8/7 arbetskväll. (18-21).
Målning och förrådet ska kläs. Finns det någon som kan snickra på
dagtid, så ring Herbert. Caroline och Anders ansvariga
Max 25 % tjänst (40 timmar månad). Det måste finnas en skriftlig
arbetsbeskrivning, samt att det finns en arbetsledning. (Anders, tar på
sig den rollen) Men det krävs att det är en initiativ rik person, som kan
ta egna initiativ. Tilltänkt person David Eriksson, kontakta David för ett
kostnadsförslag.
- Kortlås systemet påbörjades förra veckan. Det ingår 100 kort, sedan
kostar det 35 kr kortet. Det saknas en dator, men det kommer
Bo Melvås att kunna ordna. Sauli kontaktar Juhani för att veta vad
datorn kräver för prestanda. Diskuterar ifall vi ska ta ut en kort
avgift på 200 kr per kort.
- Övriga gymsaker kommer att levereras den 30 Juni. Förslag att
utbilda någon som kan vara i gymmet kanske 1 kväll i veckan eller
varannan vecka och hjälpa de som behöver. Personen i fråga får träna
gratis.
- Plintar, ribbstolar, ringar, nät och övriga större redskap har Allhallen
köpt av skolan vilket står i avtalet.
Romerska ringar från KGM.
Balken för basket målen är för klena.
Bommar, kan vi laga dem? Åka på studiebesök för att se hur andra
hallar ser ut. Förslag nästa vecka (v.28) Kontakta Kjell Johansson
och Johnny Nielsen ifall de har möjlighet att åka med.
Ansvarig Sauli
- Ordna hjul till scenen. Ansvarig Leif / Jonny Nielsen.
Leif ser över alternativ till hjul, tex. gips vagn.
-Nyckelskåp till journycklar, huvudnycklar, skåpsnycklar dks ordnas
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Ansvarig Sauli.
- Ansökt om tillstånd, för skylt - idrotts hall. Ansvarig Leif.
- Städning. Olika förslag att lösa städningen diskuterades och
bordläggs till nästa möte. Hitta en person som är utbildad, förslag?
- Taksäkerhet. Måste ses över och ordnas för reparationer och
underhåll. Kontakta Alingsås Tak för offert Ansvarig Herbert.
- Under hösten ska ett nytt utskick ut med lite allmännyttig
information.
- Herbert lade fram ett förslag om en konsert med ???? tillsammans
med kyrkokörerna i Borgstena med omnejd. Han undersöker saken
vidare.
- Invigning av Gymmet 20 sept. 15.00.

§9

Nästa möte
Tisdagen den 28 Juli Kl 19:00 Allhallen
Vid tangentbordet

Justerare

Camilla Glad

Caroline Mollmyr

