
 
Dagordning  
till möte för Alliansen Borgstena Tämta Allhall. 
lördagen den 17 dec 2008 
Plats: Allhallen kl. 17.30 
Närvarande: Anders Glemfelt, Sauli Hakkarainen, Caroline Mollmyr, Leif 
Wendt 
 
 
§ 1. Mötet öppnas 

   
 

§ 2. Föregående mötets protokoll 
- Lennart Öhrn har kontaktat Thore Larsgård och de har varit 
här och tittat på anläggningen och kommer trimma den. De 
tittar över larmfrågan och en lösning av denna.  
- Skyltar kommer efter nyår. 
- Leif har koll på trumman under vägen. 
- Scenen är i stort sett färdig, men det sista måste göras på 
golvet i hallen när det är ledigt. 

 
§ 3. Ekonomi 

- Ekonomin är god och stabil. Anders har pratat med 
Handelsbanken om förlängning av byggkreditiven tills vi får 
beslutet från kommunfullmäktige, efter det har vi för avsikt att 
ordna upp ekonomin.  
- Kommunstyrelsen har beslutat att bifalla vår ansökan om ökat 
anläggningslån med 2 milj kronor, totalt 5 milj kronor. Vi 
inväntar kommunfullmäktiges fastställande i frågan. 

 
§ 4.  Headset 

- Styrelsen beslutar att köpa in headset, de som vill får 
spronsrar  

 
§ 5. Folk kör in fel väg.. 

Förslag att sätta upp skyltar för ”fordonstrafik förbjuden” samt 
skyltar för skola och Allhall. Leif kollar upp detta. 
 

§ 6. Arrangemang på gång 
□ 3/1 BIF Damcup 
□ 9-11/1 Instruktörsutbildning i drill 
□ 15/3 Jan Johansen med Musik i Fristad 
- Förslag om förfrågan om parkeringsvakter, avgifter? 



□ 9/4 Bröllop  
- Sauli ordnar kontakten med vaktmästaren ang mattorna i 
Mörlanda  
 

§ 7. Hemsidan 
-  Sauli och Anders kollar upp personer som kan hjälpa oss 
med den 
 

§ 8. Städning 
- Förslag att fråga Kristina Åhman om hjälp med att upprätta 
checklista för städningen. Sauli kontaktar 
- Städningen sköts väl av hallen 
 

§ 9. Skolans material får ej användas på kvällar  
  
§ 10. Övriga frågor 

- Eurologics; kommit en hel del klagomål som vi vidarebefordrat 
till Henrik.  
- Förslag att sätta upp foam-mattorna i gymmet, spraymåla 
dem, och/eller lägga dem i förrådet i gymmet. 
- Leif ansvarig för att dra i grupp som är ansvarig för 
maskinrummet. 
- Sauli kontaktar valberedning och meddelar våra önskemål 
om: 
en administratör (fyllnad efter Fredrik) till styrelsen 
en grupp för ekonomi (2-3) som leds av Anders 
en grupp för information (2-3) som leds av Caroline 
en drifts- och underhållgrupp (8-10) som leds av Herbert och 
Leif  

 
§ 11. Nästa möte 
 22 januari 2009 kl. 18:30 
 
§ 12. Mötets avslutande  
 
 
 
Vid Protokollet 
Caroline Mollmyr 


