PROTOKOLL

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

26 januari 2016

Närvarande:

Sauli Hakkarainen, Bosse Melvås, Herbert Eriksson, Anders
Glemfelt, Carina Lundin och Charlotte Henriksson från §6

§1
Mötet öppnas
§2
Fg protokoll

§3
Tillbyggnad

§4
Ekonomi
§5
Uthyrning

Sauli hälsade oss välkomna och förklarade mötet öppnat.
Sauli har kollat upp om det är aktuellt för oss att skaffa solceller.
Det skulle idag gå på ca 1,5 miljoner. Vi avvaktar.
Anders skriver ett förslag på avtal med fiberföreningen för
nodrummet.
Vår ansökan är nu godkänd av kommunstyrelsen. Fullmäktige
räknar med att ta beslut den 28/1.
Herbert tar kontakt med Lasse Serander på Fristad bygg
angående stomritning. Bygglovsansökan måste också ordnas.
Sauli kontaktar Boås Entreprenadplanering, angående
ventilation och vatten.
Anders efterlyser en budget så han kan kontakta banken för
diskussion om lån.
Fortsatt god.
Det som ligger framför är en pingistävling och Borås
Karateklubb har hyrt hallen en helg.
Bif ska anordna en loppis den 2 april. Eftersom vädret kan vara
lite ”si och så” i april behöver golvet täckas. Bosse fixar fiberduk
som vi kan rulla ut över golvet. Förhoppningsvis kan vi använda
denna duk vid flera tillfällen.

§6
Gymmet

Det är elfel i löpbandet. Det går dessutom bara att köra en
cykel åt gången. Sauli kollar om det fortfarande är garanti på
cyklarna. Han köper också ett nytt löpband. Vi försöker
dessutom laga det gamla löpbandet eftersom efterfrågan på
löpband är stor.
Det är många som köpt nya gymbrickor och även förlängt sina
brickor under januari.

§7
Problem med
duschar
§8
Ventilation

§9
Årsmöte

§10
Hemsidan
§11
Övriga frågor

Silarna i duscharna, munstyckena, kalkar igen. Detta måste
fixas omgående. Alla som kan, träffas på måndag, 1/2, kl 18.00
och fixar detta.
Bosse har kollat på ventilationen (fläkten) och konstaterat att
det måste köpas nytt. Att köpa nytt kostar ca 10-15 000:-.
Anders undersöker om Ericsson har kvar några reservdelar till
aggregatet.
Vi har vårt årsmöte den 20/4 kl 19.00. Carina skickar ut en
kallelse i slutet av februari.
Sauli kontaktar valberedningen.
Anders kollar upp vår hemsida, ev kostnader mm.
Det är tomt i flera fack i sjukvårdstavlan i köket. Sauli fyller på
den.
Herbert pratar med Jörgen och ber honom kolla på strömmen till
musikanläggningen i hallen. En säkring går väldigt ofta.
Vi kollar om vi kan ta bort den fasta telefonen från hallen. Idag
har vi den enbart för att kunna använda nödtelefonen i hissen.
Vi kollar om vi kan använda ett mobilabonnemang istället.
Charlotte är HLR-utbildare. Är detta något vi kan använda oss
av både i hallen och i våra övriga föreningar? Charlotte kollar
vad det kostar att köpa in övningsdockor.
Värmepumparna servas under v 5.

§12
Nästa möte

Informationsmöte den 23 februari kl 18.30.
Anmälan till carina.lundin@hotmail.se eller 0731-564914
Vi beställer köttbricka eller liknande.
Styrelsemöte direkt efter.
Byggmöte 1 mars kl 19.00
Sauli skickar kallelse.
Styrelsemöte 14/3 kl 18.30. Anders kollar upp/bokar ”något”.

Vid protokollet.:

Justeras:

Carina Lundin
Sekreterare

Sauli Hakkarainen
Vice ordförande

