PROTOKOLL

Protokoll fört vid styrelsemöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall.
Datum:

22 augusti 2016

Närvarande:

Sauli Hakkarainen, Bosse Melvås, Herbert Eriksson, Anders
Glemfelt, Caroline Mollmyr, Sebastian Henriksson, Carina
Lundin och Charlotte Henriksson

§1
Mötet öppnas
§2
Fg protokoll

§3
Uthyrning
§4
Gymmet

§5
Ekonomi

§6
Övriga frågor

Sauli hälsade oss välkomna och förklarade mötet öppnat.
Sauli ska prata med Ingvar ang utbildning av våra
gyminstruktörer.
Städningen/tillsynen av hallen som styrelsen skött under
sommaren har fungerat bra.
Sauli ska hämta saker från Ericsson som vi fått.
Det börjar droppa in en hel del arrangemang. Oktober är
välfyllt.
Allt funkar bra. Det är lite färre som tränar just nu, men beror
troligtvis på att det fortfarande är sommar.
Under hösten kommer vi att ha medlemskontroller av de som
tränar. Charlotte sätter upp en lapp i gymet med information om
detta. Vi skickar även ut informationen via mail. Charlotte/
Caroline skickar den tidigare maillistan till Sauli.

Ekonomin är under kontroll.
Tillbyggnaden har än så länge kostat drygt 600 000 kr, allt enligt
budget.
Vi fick en motion från BIF till årsmötet om sänkta hyror.
Årsmötet beslöt att dagshyrorna skulle ligga kvar på samma
nivå men att styrelsen skulle se över arrangemangs-/
heldagshyrorna.

Styrelsen föreslår att vi sänker heldagshyran för våra
medlemsföreningar.
Från 2 500 kr heldag lördag till 1 000 kr
Från 2 500 kr heldag söndag till 2 000 kr
På söndagar är hallen uthyrd hela dagen, därför vill vi gärna
öka uthyrningen av hallen på lördagar, därav det billigare priset
på lördagar.
Eftersom vi nu bygger ut hallen och drar på oss mer kostnader
vill vi inte/kan vi inte sänka priset mer.
Vi tar gärna emot funderingar/tankar kring detta!! Kontakta
någon ur styrelsen innan nästa styrelsemöte den 4 oktober så
att vi kan ta ett beslut.
Hembygdsföreningen är ansvariga för höstens storstädning,
september. Sauli kontaktar dem.
§7
Nästa möte
§9
Tillbyggnaden

Nästa styrelsemöte är den 4 oktober kl 18.30 i Allhallen.
Caroline fixar fikat.
Lars Serander, Jörgen Johansson och Viktor Hakkarainen kom
och informerade oss och diskuterade vår tillbyggnad.
Tillbygget går som planerat och arbetet flyter på bra. Det har nu
startats flera arbetsgrupper, måndag dag, måndag - tisdag onsdag kväll. Det finns plats för många fler i våra grupper.
Uppmuntra gärna medlemmarna i din förening att komma och
hjälpa till. Vi bygger ut gymet för vår bygd och våra föreningar!
För mer information kontakta Sauli, 0736-569840

Vid protokollet.:

Justeras:

Carina Lundin
Sekreterare

Sauli Hakkarainen
Vice ordförande

