PROTOKOLL

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

4 oktober 2016

Närvarande:

Sauli Hakkarainen, Bosse Melvås, Herbert Eriksson, Anders
Glemfelt, Caroline Mollmyr, Sebastian Henriksson, Carina
Lundin och Charlotte Henriksson (endast §4)

§1
Mötet öppnas
§2
Fg protokoll

§3
Uthyrning

§4
Gymmet

Sauli hälsade oss välkomna och förklarade mötet öppnat.
Sauli ansvarar för att sakerna vi fått från Ericsson hämtas
snarast.
Vi fortsätter med medlemskontrollen i gymet.
Vi har inte fått någon respons eller funderingar ang ändringar
av hyran för heldagshyra för medlemsföreningarna. Vi beslutar
att de nya hyrorna gäller from hösten -16.
Yvonne Andersson har nu tagit över uthyrningsansvaret.
Yvonne och Caroline bestämmer en träff med Fristad Drill för att
gå igenom uthyrningsrutiner så inga missförstånd sker.
Det är många som har förlängt sina gymkort under hösten.
Många är dessutom nyfikna och positiva till vårt utbygge.
Linda Delsvik från Ornunga träning och hälsa, har hört av sig till
Caroline och undrar om vi är intresserade av hennes tjänster.
Hon är utbildad massör, kostrådgivare, personlig tränare mm.
Mot en kostnad kan hon få utnyttja våra lokaler. Hur mycket och
hur det ska fungera fortsätter Caroline att diskutera med henne.
Positivt att vår hall kan utnyttjas än mer än idag och att vi kan
erbjuda mer aktiviteter för vår bygd.

§5
Ekonomi

Ekonomin är fortsatt god.
Ekonomiskt går bygget helt enligt plan.Vi har fått många
arbetstimmar skänkta till oss, detta är vi mycket tacksamma för.

§6
Tillbyggnad

Vi måste få tätt mellan hallen och utbygger före 15/10 då hallen
är uthyrd. Sauli kontaktar Peo Persson och diskuterar detta.
Vi har nu även startat upp arbetsgrupper på lördagar. Sauli har
skickat ut information till föreningarna om ansvarsfördelningen.
Det finns fortfarande plats för många fler frivilligarbetare!
Utvändig målning fixar vi till våren.
Vi måste bli bättre på att städa efter oss! Det har varit väldigt
rörigt och stökigt på och runt arbetsplatsen, men det har nu
blivit bättre.
Bosse kan fixa stora speglar till gymet, 2,50 x 1,40.

§7
Övriga frågor

§8
Nästa möte

Två rutor i staketet på läktaren har gått sönder. Det ser ut som
om någon gjort detta medvetet. Är det någon som sett eller hört
något? Detta blir stora onödiga kostnader och arbetsinsatser för
oss. Pengar och arbetstimmar vi kunde lagt ned på något
annat.
Herbert beställer nya glas.
Sauli kontaktar de föreningar som hyrt hallen i samband med
att skadan skett.
Nästa möte är den 17 november kl 18.30.
Sebastian fixar fikat.

Vid protokollet.:

Justeras:

Carina Lundin
Sekreterare

Sauli Hakkarainen
Ordförande

