Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011
Styrelsen för Borgstena/Tämta/Molla Alliansförening lämnar följande
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 jan – 31 dec 2011.
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 7 protokollförda möten.
Arrangemang 2011
Även under 2011 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. I slutet av januari
anordnades för första gången en
Antik- och Samlarmässa i Allhallen.
40-tal utställare lockade ca 300
besökare. Det var god uppslutning
under dagen och vid lunchtid när det
var störst tryck rådde djungelns lag
på parkeringarna. Styrelsen var
ansvarig att anordna caféet där det
såldes mackor, kakor och korv med
bröd till hungriga besökare och utställare.
Det har också varit barnkalas, släktträff,
Stor pingisturnering med spelare från Eslöv i söder till Karlstad i norr. Detta krävde en
insats av 50 domare från bygden, där bl. a Fristad drill och Fristads ungdomsorkester
ställde upp med personal.
Eolus vind har haft en utställning under två veckor i stora entrén. Även
miljöföreningen Bevara Nossans dalgång har haft informationsmöten i hallen ang.
vindkraften. 2 futsal turneringar, en i privat regi och en via Fristad GoIF och Västra
Götalands Fotbolls Förbund. Borgstena Missionsförsamling anordnade tillsammans
med ett flertal andra församlingar en konsert i slutet av året med Bengt Johansson.

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.
Fördelningen mellan hyresgästerna har varit; BIF ca 20h fördelat på Pingis; senior
och ungdom, Skutt och Lek (3-5 åringar), Innebandy herr, dam och ungdom,
Badminton, Fotboll; herr, dam och ungdom. Ljungs GF 1h gympa, Drill ca 15 h, VIDA
1h, Borgstena SMU 1h. Utöver dessa så har strötider hyrts ut till bla badminton,
fotboll (Mariedals IK) och innebandy (Sandareds IBK).
Konferensrummet har också varit uthyrt för möten vid ett flertal tillfällen av bla Eolus
Vind.
Gymmet
Ca 80 motionärer nyttjade vårt gym under 2011 och det har varit god beläggning.
Martin Davidsson och Jesper Bengtsson fortsatte som instruktörer under första
halvåret av 2011, men pga studier och arbete på annan ort kunde de inte fortsätta.
Rasmus Langdell, Carl Andréasson och Simon Wendt har under hösten hjälpt och
instruerat våra motionärer.
Instruktörernas insatser har varit mycket uppskattat av motionärerna och styrelsen.
Stort tack Martin, Jesper, Rasmus, Carl och Simon!
Nya gymmaskiner som köptes in under året är, benspark och löpband.
Övrigt
Storstädningen rullade på och den första städningen i februari gjordes av SMU och
den andra av Skola/Hem i augusti. Med Anna Brendéns arbetsledningen gicks
hallen igenom och trummor i taket dammades, fönster och glasrutor putsades, köket
gicks igenom m.m.
Under året har vi investerat i en ny städmaskin och en snabbdiskmaskin.
På grund av de stora snömassornas risk för ras så skottades taket 2 gånger under
vintern.
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.

Arbetsgruppen för ekonomi har bestått av Anders Glemfelt (sammankallande), Håkan
Lindell samt Lennart Persson. Deras uppgift har varit att titta på olika ekonomiska
förslag och aktiviteter för att förbättra hallens ekonomi.
Arbetsgruppen för information har tyvärr inte kommit igång under året. Dess syfte är
att jobba med hemsidan, utskick av Allhallsbladet. Sammakallande är Caroline
Mollmyr.
Styrelsen tackar alla som på något sätt bidragit till Allhallsarbetet under 2011.
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