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

2009-08-31

Plats

Allhallen

Närvarande

Sauli Hakkarainen, Bo Melvås, Herbert Eriksson, Anders Glemfelt,
Leif Wendt, Camilla Glad

Ordförande

Sauli Hakkarainen

Sekreterare

Camilla Glad

Justerare

Sauli Hakkarainen

§1
Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna

§2
Föregående mötes
protokoll
§3
Ekonomi
§4
Invigning av gym

§5
Skolans förråd

Inget att kommentera.

Kontrollera ifall Musik i Fristad har fått fakturan för konserten med Jan
Johansen. Sauli kontrollerar med Anders.
Inväntar faktura för rivning av hallen. Återbetala lån från Borgstena IF.
Invigning den 20 september klockan 15.00.
Klipper band, Ingvar håller ett föredrag om kost och träning.
Caroline har ordnat så att Brämhult Juice sponsrar med juice.
Allhallen bjuder på kaffe och frukt.
En annons/inbjudan i Borås Tidning. (Kontrollera med Ingvar vad det
ska stå i annonsen.) Ansvarig Caroline.
Skyltar längs vägen. Ansvarig Bosse.
David sätter upp tork material.
Leif inhandlar hängare till jackor och väskor.
Sauli inhandlar sko ställ, samt desinfektions medel till utrustning.
Skyltar till omklädningsrum. (Dam och Herr) Ansvarig Bosse.
Skyltar på maskinerna. Ansvarig Sauli/Ingvar
Broschyr Ansvarig Sauli
Herbert sätter in cylindrar. Gunder målar slipar och målar om
dörrarna. Städa ur förrådet samt ta bort Containern.
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§6
Måla färdigt
huvudentré
gaveln
§7
Planeringsresa
26-27 september
§8
Övriga frågor

Väntar till våren. Ställer undan hissen till baksidan.

Inställt! Nytt datum för planeringsresa 6-7 februari.

- Vaktmästare David ska få en huvudnyckel. Ansvarig Sauli.
- Mellan klockan 24.00 till 06.00, släcks ljuset automatiskt.
Ansvarig Jörgen.
- Fristad Vårdcentrals Rehab assistent har hört av sig och frågar ifall
hon kan rekommendera hallen. Anders ringer och meddelar att de är
välkomna den 15/9 klockan 10.30 för visning. Sauli har visningen.
- Service av systemet, beställs av Fristad rör. Ansvarig Leif.
- Molla byalag vill låna hallen för 25 årsjubileum den 7 november.
Gratis för föreningarna vid jubileum.
- Anders ska träffa Lokalförsörjningskontoret för ett avslut. Samt
diskutera snöröjningen.
- El-stolparna fungerar dåligt. Ansvarig Jörgen och Herbert. Vem
betalar strömmen? Anders vill ha informationen.
- Beställa belysning till utomhus. Ansvarig Sauli / Jörgen.
- Sälja klart lotterna för Tavell lotteriet. Sätta upp tavlorna, så att de är
uppsatta, inför SMU jubileum. Ansvarig Lena Wendt.
- Leif beställer skyltar av vägverket.
- Inköp av en mini dammsugare, för att lättare kunna städa bland
annat stolar. Herbert kontaktar sin kontakt på Verktygsboden.
- 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, vi förstärker när det är dags att
sätta upp basketkorgarna
Bommar, kan vi laga dem? Kjell Johansson har tittat på dessa och
tror att det ska gå att förlänga. Ska vara klart till novemberlovet,
Ansvarig Kjell/ Sauli
-Nyckelskåp finns uppsatt i köket. Kod har tilldelats till styrelsen samt
teknikgruppen. Möte för teknikgruppen den 29 sept.
Nyckel till pumphuset, göra en kopia till nyckelskåpet. Ansvarig
Herbert.
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- Diskuterat städning. David kontrollerar/underhåller de dagar han är
här. Viktor och David pratar ihop sig om vem som gör vad.
- Maria Glemfelt har inköpt tyg till dukar, konferensbordet.
- Föreningsskyltar saknas. Vi har logga för SMU, Molla Byalag,
Borgstena IF, Scouterna. Vi behöver dock justera vissa.
Ansvarig Caroline.

§9
Nästa möte

Måndagen den 5 Oktober 19:00 i Allhallen
Vid tangentbordet

Justerare

Camilla Glad

Sauli Hakkarainen

