
  PROTOKOLL                           

Protokoll fört vid styrelsemöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall.

Datum: 20 maj 2014

Närvarande: Bosse Melvås, Sauli Hakkarainen, Herbert Eriksson, Caroline 
Mollmyr, Carina Lundin, Gerd Dahlgren Charlotte Henriksson 
och Anders Glemfelt

§1
Mötet öppnas Herbert hälsade oss välkomna till Abborrasjö och Sauli 

förklarade mötet öppnat

§2
Fg protokoll Charlotte och Simon har börjat kolla på t-shirtar till 

gyminstruktörerna. De har också börjat kolla efter en ny stereo, 
men inte hittat någon bra ännu.
Herbert och David ska fixa fläkten i köket.
Sauli kollar efter skärmar för att minska reflexerna in i hallen.
Bosse ska byta några vattenkranar.
Bosse har rengjort filter i duscharna.
Sauli ska fixa krokar till volleybollnäten.

§3
Årsmötes- Carina kontaktar Pär Lorén och ber honom fixa lite kort från 
protokollet bygget till den nya Borgstenaboken, Bernt Fahlman.

Vi höjer priset för vårt gym från och med den 1 augusti. 
Helår 1 000 kr (tidigare 800 kr)
Halvår 600 kr (tidigare 500 kr)
Charlotte sätter upp informationslappar i hallen och Carina 
skriver en notis om det på hemsidan.
Alla som nyttjar gymet måste vara medlemmar i någon av våra 
ägandeföreningar.

För att underlätta när vi säljer gymkort sammanställer Carina en 
lista med alla våra föreningars kassörer, tele nr och konto nr 
som vi kan ge till de gymare som inte redan är medlemmar i 
någon av våra föreningar. Vi ber alla föreningar maila dessa 
uppgifter snarast till carina.lundin@hotmail.se

mailto:carina.lundin@hotmail.se


§4
Ekonomi Ekonomin är fortsatt god.

Vi fick tyvärr inga pengar från Sparbanksstiftelsen.
§5
Uthyrning Det är nu lite glesare mellan våra bokningar av hallen.

Den 8 juni har drillflickorna avslutning och i augusti anordnar 
pingisen en turnering.

§6
Gymet Charlotte sätter upp en kopia av gymavtalet i gymet, som vi 

skriver med dem som nyttjar vårt gym, som en påminnelse av 
vad det är som gäller.

§7
Städning i Vi delar på ansvaret av tillsyn och städning av hallen i sommar.
sommar V 25 Simon och Herbert

V 26 Sauli
V 27 Gerd
V 28 Bosse
V 29 Anders
V 30 Charlotte
V 31 Caroline

§8
Fiber Vi låter fiberföreningen ställa fibernoden i hallen. Vi placerar 

den i förrådet mellan teknikrummet och foajén.

§9
Övriga frågor Driftsgruppen måste gå igenom hallen 2 gåner/år. Medlemmar i 

gruppen är: Pär Lorén, Bosse Melvås, Herbert Eriksson och 
Leif Wendt. Det vore även önskvärt att Roger Johansson från 
Räddningstjänsten ingår i gruppen.
Sauli börjar titta på en checklista.

Herbert uppdaterar Teknikgrupplistan.

Vid storstädning måste även golvbrunnarna rengöras i 
duscharna. Det måste även städas ovanför duscharna, men 
glöm inte att stäng av duscharna först!

Storstädningen i augusti-september ansvarar equmenia för. 
Caroline kontaktar dem för att bestämma datum.

Våren 2015 Bif
Hösten 2015 Hem o Skola
Våren 2016 Equmeniakyrkan
Hösten 2016 Hembygdsföreningen
Våren 2017 Svenska kyrkan
Hösten 2017 Molla byalag
Våren 2018 equmenia



§10
Nästa möte Tack Herbert för en trevlig kväll vid Abborrasjö!

Nästa sammanträde är den 20 augusti kl 18.30 hemma hos 
Carina.

Vid protokollet.: Justeras:

Carina Lundin Sauli Hakkarainen
Sekreterare Ordförande


