
 

  

 

Protokoll för vid 

Styrelsemöte Borgstena Allhall. 

 

Datum 2009-11-09 

Plats Allhallens konferensrum 

Tid Kl. 19:00 

  

Närvarande Sauli Hakkarainen, Bo Melvås, Herbert Eriksson, Anders Glemfelt, 
Leif Wendt, Caroline Mollmyr 

  

Ordförande Sauli Hakkarainen 
  

Sekreterare Sauli Hakkarainen 
  

Justerare Anders Glemfelt 
  

§3 Ekonomi 

Vaktmästare o städ är i gång. Avtal om vattenpumpen är klart, 
kommunen betalar oss för vattnet, skötsel är vårt ansvar, kommunen tar 
vattenprover med jämna mellanrum. Anders förhandlar med kommunen 
om hyrorna i framtiden. Anders ska träffa Handelsbanken ang lånebilden 
och i vilken takt vi ska betala tillbaka lånet. Planen är att vi ska amortera 
200 000:- om året, då är vi av med lånet på 10 år. 
Karl Anderssons dödsbo har lämnat bidrag till verksamheten. Vi tänker 
på Karl Andersson och är tacksamma för den insats och det engagemang 
han bidrog med när hallen byggdes, samt för det bidrag hallen fått  i 
samband med insamlingen vid hans begravning. Maj Andersson önskar 
att pengarna ska användas till gymmaskiner som är anpassade för äldre.  
Driftmässigt ligger vi bra till, prognosen ser ljus ut fram till årsskiftet. 
Styrelsen beslutar att avsluta postgirokontot fr. o m 1/1-2010 
 

  

§4 Avstämning gym 
Ca 45 har löst gymkort hittills.  
Erbjud kunderna att betala nästa termin via bankgiro eller kontant före 
december månads utgång. 

  

§5 
 
 
 
 
 

Uthyrning, arrangemang, strötider 
Badmintonutbildning den 21-22 nov.  
Kalas 28 nov. 
BIF damcup jan 2010. 
 
 



 
 
 
 

 
 
§6 

 
 
 

 
 
Hemsidan  
Anders stämmer av med Peder om ett möte i hallen om fotografering av 
hall och styrelse. Alla i styrelsen har ansvar att lägga in material på 
hemsidan. Vi startar nya hemsidan nu direkt, Peder plockar bort de 
gamla sidorna. Caroline har huvudansvar för sidan. Styrelsen tackar 
Peder för ett mycket bra arbete med hemsidan. 

  
§7 Jourgruppen, arbetsbeskrivning 

Ska finnas till hands om det händer något. Leif sätter ihop en arbetsbeskrivning 

som sätts upp i teknikrummet. Leif samlar jourgruppen ett par gånger per år. Leif 

kontaktar Kent om service av pumphuset vid behov.  
  
§8 Övriga frågor 

 
Vi behöver få upp belysning utanför gymdörren, bråttom. Herbert ansv. 
Herbert kollar med Lennart R om stolar från Ericsson.  
Sauli kollar med Ingvar om han kan hjälpa oss att sälja av en maskin för 
att ersätta den med en från vårdcentralen.  
Herbert kollar med VC om maskin därifrån. 
Musik i Fristad vill inte betala 5000:- för konserten som var 15 mars 
2009, Sauli kontaktar Ulf för att reda ut missförståndet. 
Sauli och Anders sammanställer alla viktiga papper i en pärm. 
Sauli kontaktar valberedningen för kommande årsmöte. 
Leif  ber Kent se över duscharna, det tar väldigt lång tid att bli blöt. 
Bosse kollar nödutgångsskyltarna, en del har slocknat. 
Herbert ber David sätta upp krokar i de omklädningsrum där det 
saknas. 
Sauli beställer 50 nya nyckelbrickor. 
Bosse ordnar ny justeringsratt till motionscykeln. 
Bosse beställer 2 nya klockor till hallen, vi flyttar över den gamla till 
gymmet. 
Sauli ordnar med julblomma till Anna och David. 
Planeringsdag 6-7/2, Anders ringer och förhandlar om pris.  
Vi betalar 500:- per person, Sauli kollar med SISU om bidraget på 5000:- 
Anders & Sauli tar fram ett program till helgen. Hur gör vi med bidrag 
till föreningarna, fond?  

  
§9 Nästa möte 
 Måndagen den 7 dec. kl 19,00 

Fika ordnar Leif (en glutenfri). 
  
  
 Vid tangentbordet Justerare 

 
  
  

 
Sauli Hakkarainen                          Anders Glemfelt 

  
  
  



 
  
  

 


