Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012
Styrelsen för Borgstena/Tämta/Molla Alliansförening lämnar följande verksamhetsberättelse
för verksamhetsåret 1 jan – 31 dec 2012.

Följande personer har ingått i styrelsen:
Sauli Hakkarainen, ordf.
Carina Lundin, sekr.
Anders Glemfelt, kassör,
Caroline Mollmyr, vice ordf.
Herbert Eriksson
Leif Wendt
Bo Melvås

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten.

Arrangemang 2012
Även under 2012 har hallen varit uthyrd till en rad varierande hyresgäster och arrangemang.
I början av året duggade arrangemangen tätt. BIF damerna hade sin årliga inomhuscup och
BIFs pingissektion hade ett stort sammandrag. Adoptionscentrum i 7-härad hyrde hallen en
eftermiddag i januari för sin årliga träff.
Det har också varit släktträffar, barnkalas, vuxenkalas och klassfester för barnen i
Borgstenaskolan utspritt över året.
Under våren arrangerade Svenska Kyrkans ungdom en volleyboll turnering. BIF var värdar för
Borås Ungdomsallians inomhuscup. SMU och Svenska Kyrkan hade en gemensam Alpha kurs
i konferensrummet, man träffades 10 ggr.
Under hösten anordnade Ljungs GF en Inspirationsdag med flertalet olika pass och
deltagarna bla kunde få prova på att träna Cross Fit med Tor Åhman från Onyx i Borås, samt
lyssna till hans föreläsning om kost och hälsa.
För andra året i rad arrangerade BIFs Pingissektion sin stora turnering Stone Castle i oktober
som varade från fredag till söndag. Tävlande kom från Eslöv i söder till Karlstad i norr och
engagerade många i samhället och föreningarna.

Hembygdsföreningen bjöd in till Informationskväll om Fiberdragning i oktober och det var
stor uppslutning, ca 140 personer kom.
Drillflickorna har haft träningshelger, uppvisningar och avslutningar i hallen under året.
Uthyrning
Hallen är till största delen uthyrd under veckorna och det är främst fredag eftermiddag/kväll,
lördag eftermiddag/kväll samt söndag förmiddag som outhyrda timmar kan finnas.
Borås Stad är givetvis vår största hyresgäst p g a skolidrott mm.
Antal fasta uthyrda timmar i veckan i snitt;
BIF: 15,5h
Drill: 9h
Ljungs GF: 1h
Borgstena SMU: 1h
VIDA: 1h
Skutt och lek utökade sin verksamhet under hösten till 2 grupper pga stor efterfrågan.
Bredareds IF hyrde också hallen för träning med sina fotbollslag vid ett flertal tillfällen.
Året avslutdes med BIFs marchallpromenad, Pingisligan och Blåklintens luciafirande.
Vår konferensrum har varit uthyrt fler timmar än tidigare år och hyresgäster har varit
vägföreningar i bygden, Eoulus Vind och Bevara Nossans dalgång.
Gymmet
Ca 90 motionärer och kroppsbyggare nyttjade vårt gym under 2012 och det har varit god
beläggning.
Rasmus Langdell och Simon Wendt har hjälpt och instruerat i gymmet även i år.
Instruktörernas insatser har varit mycket uppskattat av motionärerna och styrelsen.
Stort tack Rasmus och Simon för detta!

Övrigt
Storstädningen rullade på och den första städningen i mars gjordes av BIF och den andra av
Svenska Kyrkan i augusti. Med Anna Brendéns arbetsledningen gicks hallen igenom och
trummor i taket dammades, fönster och glasrutor putsades, köket gicks igenom m.m.
Nya tak över entréerna har byggts under året.
Verksamma kommittéer under året:
Teknikgruppen har under året bestått av Herbert Eriksson, Leif Wendt, Kjell Johansson,
Gunnar Andréasson, Kent Dahlqvist, Christian Henriksson, Åke Lundvall, Per-Ola Andersson,
Kjell Claesson, Pär Lorén, Roger Andersson, Lennart Johansson och Jörgen Johansson. De är i
gång enligt jourschema och ansvarar för att titta till bland annat ventilation och rycka ut om
det är några problem av teknisk art.

Driftsgruppen har startats upp och gruppen har initialt bestått av Pär Lorén
(sammankallande), Herbert Eriksson, Leif Wendt samt Bo Melvås. Syftet med gruppen är att
se över huset några gånger per år för underhåll. Om det finns något som kräver större
insatser och behöver åtgärdas så kallar gruppen ihop fler personer, vid mindre arbeten
lämnas ärendet till David (vaktmästaren). Gruppen arbetar med en tillsynslista som skall
användas vid varje tillfälle.

Styrelsen tackar alla som på något sätt bidragit till Allhallsarbetet under 2012.
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