PROTOKOLL

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

26 januari 2017

Närvarande:

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

§1
Mötet öppnas
§2
Fg protokoll

Sauli hälsade oss välkomna och förklarade mötet öppnat.
Julbordet vi arrangerade för våra frivilligarbetare blev
uppskattat och välbesökt, ca 46 personer deltog. Vi beställde
julmat från ”Camilla o Raffe", gott och uppskattat.
Anders har tackat vår personal med en julgåva från oss.
Anders och Sauli har träffat den nya rektorn, Hanna Holmén
Löfqvist. De har också påbörjat en dialog om vad som behöver
köpas in till hallen.
Johnny Nielsen och Sauli har hämtat de saker vi fått från
Ericsson, bla en innebandysarg.

§3
Uthyrning

Hallen är fortsatt mycket uthyrd. Det som ligger närmst är bla
flera pingistävlingar, Kd-möte, Sy-lan och Borå Karateklubb.
Anders skickar en pdf-faktura via mail för tidigare utgifter till
Borås Karateklubb eftersom tidigare fakturor försvunnit.

§4
Gymmet

Det har tillkommit många nya gymmare under januari. Många
har dessutom förlängt sina kort.
Vi måste redan nu börja fundera på hur vi ska möblera i det nya
gymmet, behöver vi köpa in nya/fler maskiner osv. Vi behöver
också köpa in ljudisolerade tavlor.

Vi måste förnya gym-kontrakten. Viktigt att de som skriver på
kontraktet också får med sig ett ex hem om vad som gäller i vår
hall. Vi ändrar tiderna i gymmet till kl 5-22 eftersom någon
efterfrågat tidigare tider. Dessutom måste åldern ändras till 15
år. Sauli fixar detta.
Vi började fundera/diskutera på att byta låssystem till en ”appfunktion” du har i telefonen. Tanken är att, åtminstone i början,
använda båda systemen parallellt.
Det finns flera låsbara skåp i omklädningsrummen på
bottenvåningen. Dessa används inte. Vi flyttar upp något eller
några till det nya gymmet.
Vi försöker engagera våra gymmare den dag det är aktuellt att
flytta in i de nya lokalerna.
§5
Ekonomi

§6
Tillbyggnad

§7
Övriga frågor

Ekonomin är fortsatt god.
Vi har inte amorterat på vårt lån under 2016 pga tillbyggnaden.
Anders har höjt vår försäkring med tanke på tillbyggnaden.
Arbetet rullar på bra.
Sauli ser över hur många frivilligtimmar vi lagt ned i
tillbyggnaden och skickar en lista till Anders.
Förrådet på bottenvåningen är så gott som klart.
Hissen är återigen besiktigad och godkänd.
Diskmaskinen värmer inte upp vattnet. Anders ringer och
felanmäler den.
Vår jourgrupp och arbetsgrupp fungerar inte. Ska vi lägga ned
dem? Vi måste fortsätta att diskutera detta. Som det är idag
fixar Yvonne och David det mesta själva direkt.
Herbert visar Yvonne hur man lagar mattan i hallen.
Vi sätter upp nya skyltar på omklädningsrummen med dam och
herr. Anders köper ramar som vi även kan sätta andra lappar i
vid tex olika evenemang. Anders köper också in 4 klockor att
sätta i omklädningsrummen.
2018 firar hallen 10-årsjubileum. Hur firar vi det? Tankar och
ideér mottags gärna.

§8
Nästa möte

Nästa styrelsemöte är tisdagen den 7 mars kl 18.30.
Anders fixar fika.
Notera redan nu att vårt årsmöte är torsdagen den 20 april kl
19.00.

Vid protokollet.:

Justeras:

Carina Lundin
Sekreterare

Sauli Hakkarainen
Ordförande

