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Protokoll  

Fört vid möte för Alliansen Borgstena/Tämta 
Allhall. 

Datum 2009-12-07 

 

Plats Allhallen 

 
Närvarande Sauli Hakkarainen, Bo Melvås, Herbert Eriksson, Anders Glemfeldt, 

Leif Wendt, Caroline Mollmyr, Camilla Glad 
  

Ordförande Sauli Hakkarainen 
  

Sekreterare Camilla Glad 
  

Justerare Sauli Hakkarainen 
 

 

 

  
§1  

Mötet öppnas Ordförande hälsar alla välkomna 
  
§2  
Föregående mötes 
protokoll 

Inget att kommentera. 

  
§3  
Ekonomi Återbetalat lån från Borgstena IF. 

Träffat Gatukontoret för att skriva avtal om vattentäkten. 
Anders ska träffa FoT på onsdag 9/12. 
Snöskottningen diskuteras med Svante (Fribo) 
2,5 miljoner i lån. 

  
§4  
Planeringsresan Anders har bokat konferensrum och hotell övernattning på Varbergs 

kurort den 6-7 februari. 
Anders och Sauli gör ett program för resan. 

  

§5  
Uthyrning, 
arrangemang, 
strötider 

Alla måste städa efter sig, när man hyr hallen, skicka ut detta till 
föreningarna.  
Damcupen i januari. 
Sauli pratar med Lasse Nöjd (Borås Alliansen) om att lägga turneringar i 
Allhallen. 

  
§6  
Hemsidan Alla i styrelsen kan gå in och uppdatera hemsidan.  

Föra in gamla protokoll och årsmötesprotokoll på hemsidan. 
Fråga Fredrik Nero efter originalen (Camilla).  
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§7  
Servitut värmerör 
i Bäckmans tomt 

Det finns servitut för avloppsrör på Bäckmans tomt. Men det saknas för 
värmerören.  
Fråga Robert Persson om att skriva ett tillägg/förtydligande. Om att 
rören ligger i samma schakt (Sauli). 

  
§8  
Övriga frågor Belysningen på framsidan, säkring gått.  

Jeanette saknar bommar för skolundervisningen. 
Bättre ordning i förrådet, be David att märka upp platser för respektive 
sak. 
Framkommit att när man spelar badminton på högre nivå, så är 
lamporna placerade fel. De är i vägen samt att de reflekterar. 
Omklädningsrum 4, Vatten i ena hörnet, kontrolleras. 
Omklädningsrum 3, Varmt justera termostat. 

Leif och Kent ser över duschtrycket då det strilar lite.  
Be David att justera städmaskinens handtag, för att förbättra  
städmiljön. 
Se över sponsorskyltarna, vissa saknas. En finns i förrådet, klar att 
monteras upp. 
Bryggan som ligger under rören i sjön, måste åtgärdas. 
Stolkärran saknas, titta i skolan. Köpa in så att vi har två stycken (Sauli) 

Herbert fixar en julgran samt en adventsljusstake. 
Till gymmet, skohorn, manualer till maskinerna samt lampa vid 
cyklarna. 
 
Sälja gymkort för nästa termin. (400 kr) 
Caroline mailar ut till alla som har uppgett mail adresser, att på 
följande dagar så kan man förlänga sitt gymkort. 
14/12  18-20 Leif 
15/12  18-20 Anders och Caroline 
28/12  18-20 Bosse och Sauli 
29/12  18-20 Leif 
 
Sauli lägger 20 gymbrickor i kassaskåpet, som är aktiverade. 

  

 
§9  
Nästa möte 25 januari kl 19.00 
 
 

 

 Vid tangentbordet Justerare 
 
 
Camilla Glad                                   Sauli Hakkarainen 

  

 


