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

2010-01-25

Plats

Allhallen

Närvarande

Sauli Hakkarainen, Bo Melvås, Herbert Eriksson, Anders Glemfelt,
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
§3
Ekonomi

§4
Avstämning gym,
förlängningar

§5
Uthyrning,
arrangemang,
strötider
§6
Hemsidan

Inget att kommentera.

Återbetalat lån till Borgstena IF.
Förhandlat med FoT om 18 timmar i veckan.
2,0 miljoner i lån.
Anders ska träffa David och Anna, för att stämma av på arbetsplatsen.
Alla fakturor är fakturerade.
Revisorn har fått redovisningarna för bokslutet.
Instruktörerna är på gymmet, onsdagar och torsdagar 18.00–19.00.
Anders har fått pengarna för de som har köpt/ förnyat sitt gym kort.
Diskuterade en höjning av gymkort, till 450 kr per termin. Samt att det
skall bli biligare ifall man löser ett årskort, det till en kostnad på 800 kr.
Ingvar har erbjudit sig att hålla en ny föreläsning, Caroline kontaktar
Ingvar om upplägget.
Privat kalas den 30/1.
En konsert med Lars Widell.
Barncup, fotboll.
Badmintonhelg.
Föra in gamla protokoll och årsmötesprotokoll på hemsidan.
Fråga Fredrik Nero efter originalen (Camilla).
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§7
Övriga frågor

Servitut för avloppsrör och värmerör finns med samtliga markägare,
Robert Persson har skickat in det för inskrivning till fastighetsregistret.
Diskussion runt hur vi skall hantera bom frågan, Herbert kontaktar
Kjell om att använda de gamla. Sauli begär in en offert på en ny bom.
Bättre ordning i förrådet, be David att märka upp platser för respektive
sak. Gäller speciellt innebandysargen.
Omklädningsrum 4, Vatten i ena hörnet, kontrolleras.
Omklädningsrum 3, Varmt justera termostat.
Leif och Kent ser över duschtrycket då det strilar lite.
Sponsorskyltarna 7 st saknas. Sauli begär in pdf filer från företagen.
Bryggan som ligger under rören i sjön, måste åtgärdas. Avvaktas pgr av
isen .
Stolkärran har hittats. Men Sauli köper in en till så att vi har två
stycken. Be David att märka upp dem.
Till gymmet, skohorn. Avvaktar besked från Ninni (Fristad VC), ifall vi
får köpa den begagnade maskin. Sälja den vita maskinen på blocket,
Ingvar tycker att vi kan ta 5000 kr för den. (Sauli) Ingvar har hittat en
benpress till gymmet.
Sprucken dörrkarm på det röda omklädningsrummet. (Herbert och
David lagar)
Byta lås i dörren under trappan där slutsteget sitter, då endast
huvudnyckel går att använda. (Herbert)
Anders får i uppdrag att kontakta ett företag för att fråga ifall vi kan
vara referens objekt, på hur man sparar el.
Akustikplattorna är ofta nedrivna i huvudingången, blir kantstötta och
fula. Dörren blir repad när pingisborden tas fram, upphängning av nätet
till pingisborden används inte på rätt sätt. Ta fram en instruktion med
bild.
Herbert har kaklat i städutrymmet.
22/1 var de här och lagade svetsen i mattan.
Trots att det har varit en kall vinter, så har värmen fungerat bra. Inga
klagomål.
Skola Hem har lämnat besked att Lokalförsörjningskontoret kommer
under våren och sommaren att bygga ett nytt tak, göra i ordning
gräsmattan mellan skolan och hallen. Samt att de kommer att göra i
ordning 60 meters banan.
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§9
Nästa möte

Bilaga 1

2010-02-06--07
Varbergs Kurort
Vid tangentbordet

Justerare

Camilla Glad

Sauli Hakkarainen

Kontaktlista styrelsen

