Protokoll
Fört vid möte för Alliansen Borgstena Tämta Allhall.
torsdagen den 22 jan 2009
Plats: Allhallen kl. 18.30
Närvarande: Kent Dahlqvist, Herbert Eriksson, Anders Glemfelt, Sauli
Hakkarainen, Caroline Mollmyr, Lars Serrander, Leif Wendt

§ 1.

Mötet öppnas

§ 2.

Föregående mötets protokoll
- Ventilationsanläggningen är ej intrimmad än, eljobb kvarstår Sauli kontaktar Jörgen
- Skyltar kommer komma upp ”fordonstrafik förbjuden” när
tjälen gått ur jorden
- Stenar kommer läggas för infarterna som inte ska användas
när snö-säsongen är över
-Kristina Å kommer komma hit på måndag för ”städ- check”
- Sauli ska kontakta valberedningen, se föregående protokoll
vilka poster det gäller.
- Leif ser över arbetsgruppen för hallen vidare
- Anders har några namnförslag till arbetsgruppen för ekonomi,
återkommer senare med definitivt besked.

§ 3.

Ekonomi
- Stabilt
- FoT har betalt för den tid de hyrt förra året

§ 4.

Nya förrådet
- Bygglov klart
- Markarbetet är så gott som klart, det sista görs innan det
börjar byggas

§ 5.

Plan för det som återstår (100 lista)
se bilaga

§ 6.

Hemsidan

- Anders kollar med Peder om en analys av hemsidan,
användarvänlighet, pris
§ 7.

Gymmet
- Sauli och Caroline varit på besök på Hälsostudion i Alingsås
och tittat på utrustning. 6 maskiner fanns att få köpa loss,
utöver det tillkommer konditionsmaskiner, hantlar, stänger, boll,
speglar..
- Förslag att starta upp gymmet med en föreläsning av Ingvar
Larsson.
- Förslag att sätta upp lappar vid varje maskin där det anges
vilka muskler som tränas och hur maskinen används.
- Förslag att hitta någon som kan hjälpa till att göra
träningsprogram.
- Våtutrymmen ska färdigställas

§ 8.

Årsmöte
- Årsmöte 23/4 kl.19:00 i cafeterian i Allhallen, Caroline skickar
kallelse till föreningsordföranden snarast; Christina Cergic,
Rebecka Benjaminsson, Berit Larsson, Pär Lorén, Sauli
Hakkarainen, Arne Andersson (Sune Svensson) Maria
Glemfelt. Sätta upp anslag på bygden, vägpratare
- Avsägelse Kent Dahlqvist, Fredrik Nero
- Förslag till att ändra i §13 i stadgarna till lägst 7 ledamöter och
högst 9 ledamöter för att representera alla alliansföreningarna
- Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport
- Diskussion kring arbetslördagar, månadsstädning,
verksamheter, lediga tider....
- Sauli kontaktar valberedningen

§ 9.

Arbetslördagar
- Kent kollar med Jill Andersson om hon kan vara ansvarig för
matlagen
Ansvarig för arbetslaget anmäler till ansvarig för matlagen hur
många som kommer innan den aktuella lördagen
- Förslag på dagar:
14 feb- BIF
28 feb- SMU/SMF

14 mars- Hembygdsföreningen/ Svenska Kyrkan/
Pensionärerna
28 mars – Molla Byalag
4 april- Skola Hem och Scoutförbundet
18 april- Allmän arbetsdag, alla föreningar kallade. Hamburgergrill- styrelsen ansvarar för maten
§ 10.

Övriga frågor
- Eurologics; Sauli kommer skriva och säga upp avtalet
- BUA F-17 cup, 31 jan. BIF ansvarar
- Förstärkaren på den gamla anläggningen är sönder, Sauli
kontaktar Roy Edwinson
- 18:30 på måndag 26/1 jobbas det med nya
musikanläggningen m.m.
- Alltför mycket el går åt, belysningen står ofta på för fullt, hur
lösa. De som vrider på alla lysrör, ställer ej tillbaka till
utgångsläget. Hur lösa?
- En gammal brygga har lagt sig under de 4 första slangarna i
sjön, måste åtgärdas. Förslag att märka ut bryggan och ta upp
den i sommar.

§ 11.

Nästa möte
25 mars kl.18:30 i Allhallen

§ 12.

Mötets avslutande

Vid Protokollet
Caroline Mollmyr

Punkter till ”100-listan”
1. Basketkorgar
2. Läktaren
3. Ordning i materialförråden
4. Resultattavlan (eldragning)
5. Sätta upp ljudabsorbenter
6. Mörkläggningsgardiner (upphängning inte löst)
7. Namnskyltar till entrén
8. System i säkerhetsskåpen
9. Kapprum
10. Ljudanläggning
11. Kortlåssystem
12. Sätta upp postlådan
13. Fasaden - tredje strykning i år
14. Brygga i sjön
15. Taket över ytterdörrarna
16. Skolan förråd
17. Gardiner i konferensrum
18. Eksarg till räcket
19. Foga våtutrymmen i gymmet
20. Reklamskyltar till väggarna
21. Bokstäverna på utsidan
22. Fasadbelysning
23. Handikapps-dörröppnare
24. Dukar till bord i konferensrummen
25. Avtal vatten och snöröj, skriftligt
26. Diamanterna på fasaden
27. Avtal om sophämtning
28. Skötbord till Handikappstoalett
29. Husgeråd
30. Städutrustning
31. Mingelbord
32. Handduksupphängare vid duscharna
33. Skyltar där max- antalet personer för lokalen anges

