Styrelsemöte Borgstena Allhall
Onsdag 15 oktober 2008, kl. 20:00
Plats: Alhallen
Närvarande: Herbert Eriksson, Sauli Hakkarainen, Caroline Mollmyr, Leif Wendt, Anders Glemfelt,
& Lars Serrander

§1

Mötet öppnas

§2

Genomgång av föregående protokoll
− Lennart Öhrn (tel. 0709-432010) kommer tillsammans med Berndt Alexandersson och
går igenom hur ventilationsanläggningen fungerar. Gärna kl.17, Sauli undersöker möjlig
dag.
− Lasse vidarebefordrar förslag om hur det nya förrådet ska se ut till Magnus Kjellgren
och Anders Thelin.

§3

Ekonomin
- stabilt just nu

§4

Scen
−

Peo m.fl. bygger secenen så den är färdig till barnmusikalen 17 november

§5

Rapport från Eurologics

§6

Arrangemang
−
−
−
−

18/10 BUA F12 cup
17-18/11 KDK Musikal
26/11 TEMA-dag Högstadiet, Framtid Fristad
3/1 2009 Damcup

§7

Hemsidan
− Alla protokoll bör ligga på hemsidan, så alla kan nå dem
− Lägga till info om Eurologics på hemsidan, samt länk till deras hemsida

§8

Städning
−

Städmaskinen lagad, Verktygsboden servar den

−

Verktygsboden skänkt vanlig dammsugare till Allhallen

−

Fredde huvudansvarig för städningen, skicka mail till föreningarna ang städschemat
Förslag: storstädning 2:a helgen i varje månad, rullande schema på ansvarig förening
BIF
Molla Byalag
SMU
SMF
Samhällsföreningen/pensionärerna/Svenska Kyrkan
Skola-hem/Scoutkåren
Sauli har upprättat ett förslag till schema över vad som ska städas när
Sinikka H och Viktor H kommer sköta veckostädningen till en början

−

−
−

§9

Övriga frågor
−

Varmvatten i kallvattnet, kontakt tas med Fristad Rör

−

Försäkring av hallen finns hos Länsförsäkringar, Anders meddelar Gunilla på
Handelsbanken svar på hennes frågor

−

Ansvarsförsäkringen gäller 1 år till

−

Kostnad för åverkan på basketkorg 5/10 2008 är 500:-, det kommer skickas faktura till
den som är ansvarig för åverkan

−

Förfrågan till Johan Nyberg om han kan ta fram skyltar:
”OBS! Endast godkända inneskor”

§ 10

−

Skyltar till utrymmen som inte används för tillfället

−

Kolla upp vad det kostar att hyra mattor samt tvätt av dem

−

Annons om rivning av gamla hallen kommer sättas in i Knallebladet och BT v. 43,
rivningstider: 25/10 kl. 9-13, 27-28/10 kl. 16-20

−

Under v.44 (novemberlovet) kommer en saxlift att hyras och högtalaranläggning,
bommar och romerska ringar ska sättas upp

−

Brandtillsyn har skett och hallen är godkänd för 700 personer, skyltar måste upp ang
denna siffra, kompletterande belysning. Lasse skickar ett exemplar av protokollet till
Jörgen J för kännedom om vilken belysning

−

Köket behöver kompletteras med utrustning, lista behöver göras på vad som behövs och
önskelista ska läggas ut på hemsidan

−

Gardiner behöver sys, Sauli kollar

−

Ambitionen är att gymmet ska öppnas under våren

−

En av dörrarna in till hallen är trasig, Herbert kontaktar tillverkaren för information om
hur de ska fungera (går ej att stänga nu)

−

Representant från styrelsen till Föreningsrådet i Borås 4/11 kl. 18:00 i Kårhuset, sal
Bellona

−

Sauli och Caroline representerar styrelsen på Skola-hems årsmöte 20/10 kl. 18:00

−

Vägtrumman under Bäckmans infart måste sänkas 30 cm för att förhindra
översvämning. Leif kontaktar Sture H

−

Förslag: arbetsdag en lördag i månaden, rullande schema på föreningarna, för att bli
färdiga med det sista

Nästa möte
12/11 kl. 17:30

Vid protokollet
Caroline Mollmyr

