Protokoll fört vid styrelsemöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall i
Borgstena allhall
Datum: Tisdagen den 7 mars 2017
Närvarande: Sauli Hakkarainen, Caroline Mollmyr, Bosse Melvås,
Herbert Eriksson, Charlotte Henriksson, Anders Glemfelt

§1
Mötet öppnas
Sauli hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2
Fg protokoll 26 januari 2017
Diskmaskinen värmer inte upp vattnet. Detta kvarstår. Anders ringer och felanmäler den.
I övrigt är allt klart och åtgärdat.
Vi diskuterade jourgruppen, vi beslutade lägga ner den inför kommande år. Yvonne och
David får ta ansvaret och sköter det löpande. Vid ev behov av ytterligare stöd får vi dra
ihop en grupp.
§3 Uthyrning
Hallen är fortsatt mycket uthyrd. Mars-April är all tid fullbelagd, sedan blir det lite
lugnare. Det som ligger närmast är SyLAN och Borås karateklubb helgturnering
§4 Gymmet
Tommy Andersson har bjudit in till genomgång av maskinerna. Han erbjuder även
program
Vi har fn 80-90 gymmare.
Charlotte avsäger sig gymansvaret from sista mars pga flyttning till Alingsås. Tommy blir
ansvarig i första hand, Sauli/Caroline täcker upp.

Vi behöver göra service på gymmaskinerna i samband med att vi flyttar dem till nya
gymmet. Sauli beställer detta.
Gym-kontrakten är förnyade. Vi har ändrat tiderna i gymmet till kl 5-22 eftersom detta
efterfrågats. Dessutom ändras åldern till 15 år.
Vi började fundera/diskutera på att byta låssystem till en ”app- funktion” 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.
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 ljudisolerande tavlor

§5 Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god.
Anders förbereder redovisning för lånet till Borås Stad FoF.

§6 Tillbyggnad
Arbetet rullar på bra.
Sauli har skickat antalet frivilligtimmar till Anders. De kan ev fyllas på lite mer även för
februari.
Förrådet på bottenvåningen är så gott som klart.
Vi diskuterade den offert Herbert tagit in från Georg Anderssons golv. Högt pris men det
kostar nog så. Herbert försöker få ned priset. Det handlar om våtrumsmatta samt
golvmatta och slipning och lackning av trägolvet.
Sauli kollar med Leif Wendt om den mattkvalitet som vi har på läktaren funkar ur
brandsynpunkt. I så fall använder vi den matta som vi har kvar till ex trappan.

Sauli tittar på ljudabsorbenter som behövs för efterklangen.
Vi har fått tips på muralmålning på väggen från Kent Dahlqvist som känner en kille som
ev kan göra detta. Styrelsen är positiv. Sauli kollar upp det.
Bosse fixar några digitaltryckta tapeter som vi kan sätta upp som fondvägg.
Bosse har också 5 stora speglar som kompletterar de som vi redan har.
Bosse har pratat med Roger på LFF och de har kommit överens om vattenfiltren och hur
dessa ska skötas.
Sauli kollar med IVT Sjuhärad Morgan Larsson om han har möjlighet att installera
värmepumpen de närmaste veckorna.
Arbetet går enligt plan, gymmet är nog färdigt i mitten av april,Invigning i slutet på
augusti.
§ 7. Årsmötet
Carina skickar ut kallelsen till årsmötet omgående
Nästa år är det 10 årsjubileum. Det vore roligt om vi kunde fira detta med en revy och en
supé. Vi beslutade prata om detta på årsmötet och tillfråga Litta (Monica Larsson) om
hon vill hålla ihop arrangemanget.
Sauli skriver verksamhetsberättelsen
Anders redovisar bokslut och resultat samt tar fram den långsiktiga arbetsplanen.
Anders slutför bokslutet och överlämnar handlingarna till revisorerna.
Förtäringen på årsmötet blir frallor och kaffe, te, dricka, buffé. Charlotte bakar mjuka
kakor och fixar inhandlingen. Vi träffas kl 18 och förbereder.
Vi visar gymmet
§ 8.
Övriga frågor
Hemsidan. Sauli konstaterade att vi behöver uppdatera vår hemsida. Vi ber Yvonne
kolla på lite olika alternativ. Bla one.com.

Föreningsrådet. Anders tog upp frågan om vi ska vara medlemmar i föreningsrådet.
Årsavgiften är 200:-. Vi beslutar att betala in årsavgiften. Sauli och ev Bosse deltar på
föreningsrådets årsmöte den 23 mars kl 18, Träffpunkt Simonsland
Överenskommelsen Överenskommelsen beskriver förutsättningarna för samverkan
mellan Borås Stad och de idéburna organisationerna kring utmaningen hur vi
gemensamt kan utveckla välfärden när det gäller demokrati, folkhälsa, integration,
gemenskap och social sammanhållning.
De organisationer som ansluter sig till Överenskommelsen avser att samverka med
varandra och Borås Stad för att förverkliga mål och åtagande.
Mer information om överenskommelsen finns på: boras.se/overenskommelsen
Vi beslutade att underteckna överenskommelsen och delta i arbetet. Bo Melvås och
Anders Glemfelt deltar i ceremonin på Textile Fashion Center måndagen den 20 mars
2017 kl 17,30.
Strategimöte. Vi planerar att hålla ett strategimöte i höst för att ta tag i nästa projekt.
Anders kollar på detta.
Städning i vår och höst. Carina har koll och pratar med den förening som är i tur.
Meddela Herbert för beställning av lift.
§8
Nästa möte
Nästa möte är vårt årsmöte torsdagen den 20 april kl 19.00.
Vi har konstituerande sammanträde direkt efteråt
Vid protokollet.:

Charlotte Henriksson o Anders Glemfelt
Tf Sekreterare
Justeras:
Sauli Hakkarainen, Ordförande

