
 !!
            PROTOKOLL                            !!!

Protokoll fört vid styrelsemöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall. !!
Datum: 9 december 2014 !
Närvarande: Bosse Melvås, Sauli Hakkarainen, Herbert Eriksson, Gerd 

Dahlgren, Charlotte Henriksson, Anders Glemfelt och Carina 
Lundin !!

§1 
Mötet öppnas Gerd hälsade oss välkomna och Sauli förklarade mötet öppnat. !
§2 
Fg protokoll Vi gick igenom föregående protokoll och konstaterade att: 
 Stereo och T-shirtar till gymet är på gång. 
 Bosse påminner Kent om vattenkranarna igen. 
 Sauli fixar checklista till driftsgruppen. 
 Herbert kontaktar Pär Lorén ang nytt jourschema. 

För att uppgradera hastigheten på internetuppkopplingen 
tillfälligt, fredag-söndag, kostar det 1 000 kr. Vi får då 1 gb. 
Jörgen har fixat elen i hallen. 
Vi måste ta reda på var vattenledningen till Pyréns går. Herbert 
kontaktar Roland Björkqvist om han kan hjälpa oss. 
”Hyreshusen” är inte intresserade av cablecrossen. Charlotte 
frågar Simon om han kan försöka sälja den på Blocket. 

  
§3 
Ekonomi Fortsatt god. 
 Anders amorterar på lånet, 200 000 – 250 000 kr. !
§4 
Gymet Klockan på gymet har gått sönder. Charlotte köper en ny. 
  
§5 
Uthyrning Pingisen hyr hallen både december, januari och februari för 

turneringar. Bif anordnar cup fotboll mm. 
 Vi har fått förfrågan om att hyra ut hallen till ett stort 

”geocachmöte” under hösten -15, ca 1 000 personer. Helt ok 
tycker vi. !!!!



§6 
Hyresgästmöte Vi har ett informationsmöte för våra hyresgäster den 19/2 -15 kl 

18.00. Carina skickar ut inbjudan. Sista anmälningsdag 15/2. Vi 
bjuder på smörgåsfika, Charlotte och Carina fixar.  !

§7 
Tillsyn i hallen Eftersom vi haft en del problem i hallen kontaktar Anders och 

Sauli berörda ungdomars föräldrar för ett möte. 
  
§8 
Övriga frågor Hissen är besiktigad igen. Vi fick några påpekanden. Herbert 

kontaktar Wennergrens hiss för åtgärder. !
Anders bjuder vår personal på julfika den 17/12. Charlotte ber 
Caroline att fixa en julgåva till dem. !
Herbert har satt in en dörr till fiberrummet. Han har även fogat 
några mattskarvar. !
En ribbstol är trasig. Herbert kollar på den. !
Årsmöte har vi den 16 april -15 kl 19.00. Carina skickar ut 
inbjudan i början av året. !

§9 
Nästa möte Nästa sammanträde har vi i anslutning till informationsträffen 

den 19/2 -15. !!!!!
 Vid protokollet.: Justeras: !!!
 Carina Lundin Sauli Hakkarainen 
 Sekreterare Ordförande 


