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Protokoll
Fört vid möte för Alliansen Borgstena/Tämta
Allhall.
Datum

2009-07-28

Plats

Allhallen

Närvarande

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
Rundvandring,
skolans förråd och
gym
§3
Föregående mötes
protokoll
§4
Ekonomi

§5
Höstens hyror
hyresgäster och
evenemang

Inget att kommentera.

Kontrollera ifall Musik i Fristad har fått fakturan för konserten med Jan
Johansen.
Totalt har Borgstena församling bidragit med 100 000 kr.
Arvsfonden har meddelat att de har mottagit vår rapport och att den har
inkommit i tid. Den preliminära bedömningen är att det ser bra ut, men
de återkommer med definitivt besked efter semestern.
Alla nycklar kommer att bytas ut mot brickor.
Fristad Drill behåller sina tider.
10 oktober bröllop, det är Romskt kultur förening som har hyrt hallen.
Caroline bokar mattan, men föreningen ansvarar själva för frakt,
utrullning och tejpning av mattan. Ta upp parkerings frågan, så att
gångbanan är fri och att brandbilar kan komma fram. Det är tillåtet att
parkera på skolans område samt kyrkans parkering.
Meddela grannarna en månad innan, samt en vecka innan meddela
telefon nummer till jouren.
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§6
Plan för färdigt
förråd
§7
Läcka i taket
§8
Övriga frågor

Det ska brädfodras, målas och läggas tak. Herbert har beställt dörr.
Herbert kontaktar pensionärerna. Caroline kontaktar Molla byalag,
Sauli kollar om BIF kan få ihop lite folk också.
Måste ses över och ordnas för reparationer och underhåll. Kontakta
Alingsås Tak för offert Ansvarig Herbert.
- Avstämning med skolan, idrottsledare samt fritidspersonal vid
terminsstart. Ansvarig Sauli.
- Vi får höra oss omkring i fall vi vet om någon som vill hjälpa till i
gymmet och instruera. Personen i fråga måste vara behjälplig minst 2
timmar i veckan för att få träna gratis. Ingvar Larsson har erbjudit sig
att hålla en internutbildning för dem som är intresserade. Han har
också tackat ja till att medverka på något sätt under invigningen.
Ingvar gör 2 ordinarie program samt 2 stycken Rehab program.
Inköp av radio, Cd-spelare, förstärkare till gymmet. Ansvarig
Caroline.
- Korten gäller från 06.00 till 23.00.
En lås-terminal kommer sättas vid ingången till gymmet via
cafeterian. Ansvarig Sauli
- Mellan klockan 24.00 till 06.00, släcks ljuset automatiskt.
Ansvarig Jörgen.
- Fristads byggs cylindrar, var tog de vägen? Herbert har nycklarna.
Sauli kollar med lås-killarna.
- Romerska ringar från KGM.
Balken för basket målen är för klena.
Bommar, kan vi laga dem? Förslag att åka på studiebesök för att se
hur andra hallar ser ut. 29/7 möte Vasa Trikå 16.15, med Kjell
Johansson. Ansvarig Sauli
- Ett lysrör har gått sönder i hallen.
- Vaktmästare - 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.
- Ordna hjul till scenen. Ansvarig Leif / Jonny Nielsen.
Leif ser över alternativ till hjul, tex. gips vagn.
-Nyckelskåp till journycklar, huvudnycklar, skåpsnycklar o dyl ordnas
Ansvarig Sauli.
- Ansökt om tillstånd, för skylt - idrotts hall. Ansvarig Leif.
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- Städning. Olika förslag att lösa städningen diskuterades och
bordläggs till nästa möte. Hitta en person som är utbildad, förslag?
- Invigning av Gymmet 20 sept. 15.00.

§9
Nästa möte

Måndagen den 31 Augusti 18:30 i Allhallen
Vid tangentbordet

Justerare

Camilla Glad

Caroline Mollmyr

